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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 75/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 

 
Seguiment de l'execució del pressupost de la UAB per a l'any 2012 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vist l'acord 51/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre en virtut del qual s'aprova el 
pressupost de la UAB de l'exercici 2012. 
 
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, d'acord amb 
la informació de que disposa la Universitat, és del tot imprescindible que la UAB endegui un conjunt de mesures 
que permetin assolir l'equilibri del pressupost aprovat per l'exercici  2012. 

 
Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 20 de novembre  pren  l'acord 73/2012, el qual 
estableix: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del 
pressupost 2012 de la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 52/11-2012; 2) Presentar al  Ple del 
Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la UAB, d'acord amb el que consta en el 
punt primer d'aquest acord. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la 
UAB, d'acord amb el que consta en el document PLE 45/11-2012. 

 

 
Acord 76/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 
 
Pla d'Estabilització Pressupostària de la UAB 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, i pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l'àmbit educatiu, que estableix que les Universitats remetran còpia de la liquidació del 
pressupost i la resta de documents que constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma dins del 
termini establert per les normes aplicables de la Comunitat Autònoma. 

 
Vist l'informe del Gabinet Jurídic de la UAB, de data 9 de juliol de 2012, pel qual, entre d'altres, estableix que 
en cas que la universitat liquidi el seu pressupost de 2011 amb un romanent de tresoreria genèric negatiu, 

haurà d'elaborar un pla d'estabilització pressupostària en els termes que preveu tant l'article 16 de la Llei 
1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, com l'article 16 de la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat per al 2011. 



BOUAB Núm. 101                       Novembre/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 3 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

Vist el resultat negatiu de l'exercici 2011 de la UAB, l'article 16 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de 
pressupostos de la  Generalitat de Catalunya per al 2012 i l'article 16 de la Llei de Pressupostos de la 

Generalitat per al 2011. 
 
Vist l'acord plenari 44/2012, de 19 de juliol, pel qual s'acorda aprovar el balanç, la memòria econòmica, el 
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a 
l'exercici de 2011, i sol·licitar al rector de la UAB l'elaboració d'un pla d'estabilització pressupostària que 
determini les polítiques d'ingressos i despeses que aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació 

d'incompliment d'equilibri pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en matèria 
d'universitats. Aquest pla d'estabilització pressupostària es presentarà al departament competent en matèria 
d'universitats en el termini de dos mesos efectius a comptar de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2011 
de la UAB, previ acord del Consell Social de la Universitat. 
 
Vista la sol·licitud presentada per la UAB a la Secretaria d'Universitats i Recerca, en el sentit d'ampliar en 3 
mesos el termini per a la presentació del Pla d'Estabilització pressupostària que estableix l'article 16 de la Llei 

1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. 
 
Vist l'acord 74/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 20 de novembre, que aprova 
elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent: Acordar que la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en el mes de desembre de 2012, presenti al Consell Social, per a la seva aprovació, el Pla d'Estabilització 
Pressupostària d'acord amb el que estableix la normativa vigent d'aplicació, i en base a les consideracions 
següents: 1) L'amortització del romanent de tresoreria genèric negatiu generat l'any  2011 s'ha de dur a terme 

en un període temporal assumible per la UAB amb l'objectiu que no afectar de manera substancial l'activitat 
bàsica de la Universitat: la docència , la recerca i la transferència.2) El Pressupost de la UAB corresponent a 
l'exercici 2013 recollirà la disponibilitat pressupostària necessària per aplicar la primera anualitat del pla 
d'estabilització pressupostària de la Universitat, que s'inicia a l'any 2013. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'ACORDA: 

 
Acordar que la Universitat Autònoma de Barcelona, en el mes de desembre de 2012, presenti al Consell Social, 
per a la seva aprovació, el Pla d'Estabilització Pressupostària d'acord amb el que estableix la normativa vigent 
d'aplicació, i en base a les consideracions següents: 
 

1) L'amortització del romanent de tresoreria genèric negatiu generat l'any  2011 s'ha de dur a terme en un 
període temporal assumible per la UAB amb l'objectiu de no afectar de manera substancial l'activitat bàsica de 
la Universitat: la docència , la recerca i la transferència. 
 
2) El Pressupost de la UAB corresponent a l'exercici 2013 recollirà la disponibilitat pressupostària necessària per 
aplicar la primera anualitat del pla d'estabilització pressupostària de la Universitat, que s'inicia a l'any 2013. 
 

 
Acord 77/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 
 

Criteris Bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2013 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vist l'article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 65.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l'article 29.2.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l'acord 111/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre en relació a l'aprovació dels Criteris 
Bàsics per a la elaboració del Pressupost de la UAB corresponent a l'exercici 2013. 
 
Vist l'acord 75/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 20 de novembre, pel qual 
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar els 

Criteris Bàsics per elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2013, segons 
consta en el document CE 53/11-2012; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Econòmica i 

d'Organització i al gerent de la UAB. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) Aprovar els Criteris Bàsics per elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l'exercici 2013, segons consta en el document PLE 46/11-2012. 

 
2) Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB. 
 
 
Acord 78/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 
 
Condicions financeres de la contractació d'una operació d'endeutament a curt termini  

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l'article 81.3.h de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d'universitats. 
 
Vist l'article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
 

Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l'acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar, perquè sigui 
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt 
termini per un import màxim de 20 milions d'euros, d'acord amb unes característiques màximes, algunes de les 
quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les 

reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament. 
 

Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats, les pòlisses de crèdit de la UAB són d'import 2, 4 i 11'5 
milions d'euros, amb Catalunya Banc, CaixaBank i Banco Santander, respectivament, les quals tenen venciment 
el mes de desembre de 2012. 
 
Vist l'acord 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d'octubre, pel qual s'aprova: 1) Acordar, 

perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d'euros, per un termini d'un any i d'acord 
amb les condicions financeres de mercat; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d'endeutament a curt termini es presentaran per a l'acord corresponent del Consell Social quan estiguin 
disponibles. 
 
Vist l'acord pres pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 13 de novembre de 2012, relatiu a 

l'autorització de que la Universitat Autònoma de Barcelona formalitzi una operació d'endeutament a curt termini 
per un import màxim de 35.000.000 d'euros, segons les condicions que consten en el document PLE 48/11-
2012. 

 
Vistos els articles segon (apartat c), tercer, i cinquè (apartat b), de la resolució de 25 de setembre de 2012, de 
la Secretaria General del Tresor i Política Financera (document PLE 49/11-2012), per la qual es defineix el 

principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les comunitats autònomes de règim 
comú i ciutats amb estatut d'autonomia que s'acullin a la línia de finançament directa ICO-CCAA i al Fons de 
Liquiditat Autonòmica. 
 
Vista la proposta de contractar una pòlissa de crèdit amb CaixaBank per un import de 4 milions d'euros, d'acord 
amb les condicions que consten en el document PLE 47/11-2012, i que la formalització d'aquesta pòlissa 
comportarà, simultàniament, la cancel·lació de la pòlissa vigent amb aquesta entitat per import de 4 milions 

d'euros. 
 
Vist que en els termes i condicions del document PLE 47/11-2012, s'estableix com a condició l'autorització de la 
Generalitat de Catalunya per procedir a l'endeutament. 
 

Atès que es resta a l'espera de que la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor autoritzi les 
condicions financeres que consten en el document PLE 47/11-2012, que han de quedar emmarcades en el que 

estableix la resolució de 25 de setembre de 2012, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera 
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(document PLE 49/11-2012), per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions 

d'endeutament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia que s'acullin a la 
línia de finançament directa ICO-CCAA i al Fons de Liquiditat Autonòmica. 

 
Vist l'acord 78/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 20 de novembre, pel qual 
s'informa favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 
 
1) Acordar la contractació d'una operació d'endeutament a curt termini amb CaixaBank d'import 4 milions 
d'euros, d'acord amb les condicions màximes següents i condicionat a que la Direcció General de Política 

Financera, Assegurances i Tresor autoritzi aquestes condicions, que han de quedar emmarcades en el que 
estableix la resolució de 25 de setembre de 2012, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera , per 
la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les comunitats 
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia que s'acullin a la línia de finançament directa ICO-
CCAA i al Fons de Liquiditat Autonòmica: 
 
    - Termini: 6 mesos 

    - Amortització: al venciment 
    - Tipus d'interès màxim: Euribor trimestral + 4% 
    - Comissió d'obertura màxima: 1% 
    - Comissió per no disponibilitat màxima: 2% anual 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l'àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) Acordar la contractació d'una operació d'endeutament a curt termini amb CaixaBank d'import 4 milions 

d'euros, d'acord amb les condicions màximes següents i condicionat a que la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor autoritzi aquestes condicions, que han de quedar emmarcades en el que 

estableix la resolució de 25 de setembre de 2012, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera , per 
la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les comunitats 
autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia que s'acullin a la línia de finançament directa ICO-
CCAA i al Fons de Liquiditat Autonòmica: 
 

- Termini: 6 mesos 
- Amortització: al venciment 
- Tipus d'interès màxim: Euribor trimestral + 4% 
- Comissió d'obertura màxima: 1% 
- Comissió per no disponibilitat màxima: 2% anual 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l'àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 79/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 
 
Creació de nous títols de doctorat 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l'Escola de Postgrau. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i posteriors modificacions, així 

com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

 
Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 
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Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l'acord 114/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre en relació a la creació de nous títols 

de doctorat i la modificació de la denominació del títol de doctorat en Educació, Didàctica de la Matemàtica, 
Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió. 
 
Vist l'acord 42/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 20 de novembre, pel qual 
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: a) Aprovar la 
creació dels títols de doctorat següents: 1) Biologia cel'lular; 2) Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina; 3) 

Continguts de Comunicació en l'Era Digital; 4) Cultures en Contacte a la Mediterrània; 5) Dret Privat; 6) Dret 
Públic Global; 7) Dret Públic i Filosofia Jurídico Política; 8) Economia Aplicada; 9) Electrical and 
Telecommunication Enginering; 10) Farmacologia; 11) Filosofia; 12) Geologia; 13) Immunologia; 14) Llengua i 
Literatura Catalanes i Estudis Teatrals; 15) Llengües i Cultures Romàniques; 16) Medicina Preventiva i Salut 
Pública; 17) Mitjans, Comunicació i Cultura; 18) Obstetrícia i Ginecologia; 19) Pediatria; 20) Polítiques 
Públiques i Transformació Social; 21) Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport; 22) Relacions Internacionals 
i Integració Europea; 23) Arqueologia Prehistòrica; 24) Ciència Cognitiva i Llenguatge; 25) Economia, 

Organització i Gestió; 26) Arqueologia Clàssica; 27) Biodiversitat; 28) Electroquímica, Ciència i Tecnologia; 29) 
Psicologia de l'Educació. b) Aprovar la modificació de denominació del títol de doctorat en Educació, Didàctica 
de la Matemàtica, Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió, per la de títol de doctorat en Educació. 
c)Encarregar a la Vicerectora d'Investigació l'execució i el seguiment dels punts primer i segon d'aquest acord. 
d)Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

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

a) Aprovar la creació dels títols de doctorat següents: 
 

1) Biologia cel·lular 
2) Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 
3) Continguts de Comunicació en l'Era Digital 
4) Cultures en Contacte a la Mediterrània 
5) Dret Privat 

6) Dret Públic Global 
7) Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 
8) Economia Aplicada 
9) Electrical and Telecommunication Enginering 
10) Farmacologia 
11) Filosofia 
12) Geologia 

13) Immunologia 
14) Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals 
15) Llengües i Cultures Romàniques 

16) Medicina Preventiva i Salut Pública 
17) Mitjans, Comunicació i Cultura 
18) Obstetrícia i Ginecologia 

19) Pediatria 
20) Polítiques Públiques i Transformació Social 
21) Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport 
22) Relacions Internacionals i Integració Europea 
23) Arqueologia Prehistòrica 
24) Ciència Cognitiva i Llenguatge 
25) Economia, Organització i Gestió 

26) Arqueologia Clàssica 
27) Biodiversitat 
28) Electroquímica, Ciència i Tecnologia 
29) Psicologia de l'Educació 
 

b) Aprovar la modificació de denominació del títol de doctorat en Educació, Didàctica de la Matemàtica, Ciències 
Socials, Llengua, Literatura i Expressió, per la de títol de doctorat en Educació. 
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c) Encarregar a la vicerectora d'Investigació l'execució i el seguiment dels punts primer i segon d'aquest acord. 

 
d) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 80/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 
 
Creació de l'Escola de Doctorat 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atesa la proposta de creació de l'Escola de Doctorat presentada pels vicerectorats d'Investigació i de Qualitat i 
Ocupabilitat. 
 
Vist l'article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, segons la redacció donada per la 

Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que disposa que les Universitats públiques 
estaran integrades per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Universitaris d'Investigació, Escoles de 
Doctorat i per aquells altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
Vist l'article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d'altres, que les Universitats podran crear escoles 
de doctorat d'acord amb el previst a la seva pròpia normativa i a la de la respectiva Comunitat Autònoma, i que 

la seva creació haurà de ser notificada al Ministeri d'Educació a efectes d'inscripció en el Registre d'Universitats, 
Centres i Títols. 
 
Atès l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat. 
 

Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de catalunya. 
 

Vist el que disposa el l'article 13 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de les Facultats i Escoles. 
 
Vist l'article 29.1.a del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l'acord 116/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre en relació a la creació de l'Escola de 
Doctorat. 
 
Vist l'acord 43/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 20 de novembre, pel qual 
s'acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1)Aprovar la 
creació de l'Escola de Doctorat de la UAB, d'acord amb el que consta en el document CA 12/11-2012; 2)Elevar 

el punt primer d'aquest acord al departament competent en matèria d'universitats juntament amb la 
documentació requerida segons l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell 
Interuniversitari de Catalunya de 12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les 

escoles de doctorat; 3)Encarregar a la Vicerectora d'Investigació i la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat 
l'execució i el seguiment dels punts primer i segon d'aquest acord i sol·icitar-los que trametin al Consell Social 
un exemplar de la documentació que serà enviada al departament en matèria d'universitats; 4)Comunicar 

aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 

1) Aprovar la creació de l'Escola de Doctorat de la UAB, d'acord amb el que consta en el document PLE 50/11-
2012. 
 
2) Elevar el punt primer d'aquest acord al departament competent en matèria d'universitats juntament amb la 
documentació requerida segons l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell 

Interuniversitari de Catalunya de 12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les 
escoles de doctorat. 
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3) Encarregar a la vicerectora d'Investigació i la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 

dels punts primer i segon d'aquest acord i sol·licitar-los que trametin al Consell Social un exemplar de la 
documentació que serà enviada al departament en matèria d'universitats. 

 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 81/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 

 
Modificació de denominació de màsters universitaris 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Ateses les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres 
corresponents. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 
 
Vist l'article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l'acord 112/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre de 2012 en relació  a la modificació 
de les denominacions dels màsters universitaris. 
 

Vist l'acord 44/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 20 de novembre, pel qual 
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1)Aprovar la 

modificació de la denominació dels màsters universitaris següents: a)Canvi de la denominació del màster 
universitari en Bioinformàtica per la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / Bioinformatics for Genomics and Drug 
Disign, per la denominació de màster universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics; b)Canvi de la denominació 
del màster universitari en Biologia Humana, per la denominació de màster universitari en Antropologia 
Biològica; c)Canvi de la denominació del màster universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de 

Sincrotró, per la denominació de màster universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / 
Generation and Applications of Synchrotron Radiation; d)Canvi de la denominació del màster universitari en 
Immunologia, per la denominació de màster universitari en Immunologia Avançada; e)Canvi de la denominació 
del màster universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge, per la denominació de màster 
universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge: Sordesa i Trastorns Neurològics; f) Canvi de 
la denominació del màster universitari en Política Social, Treball i Gènere, per la denominació de màster 
universitari en Política Social, Treball i Benestar; g) Canvi de la denominació del màster universitari en Química 

per a Materials Avançats i Biociències / Chemistry for Advanced Materials and Biosciences , per la denominació 
de màster universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and 
Introduction to Chemical Research; h) Canvi de la denominació del màster universitari en Recerca en 

Emprenedoria i Economia Aplicada / Research in Entrepreneurship and Applied Economics, per la denominació 
de màster universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and 
Business; i)Canvi de la denominació del màster universitari en Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la 

Salut i Psicologia de l'Esport, per la denominació de màster universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les 
Ciències de la Salut; j) Canvi de la denominació del màster universitari en Reptes Actuals de la Filosofia, per la 
denominació de màster universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània; k)Canvi de la denominació del 
màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic Analysis, per la denominació de 
màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada; l)Canvi de la denominació del màster universitari en 
Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica, per la denominació de màster universitari 
en Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics 

Engineering, Nanophotonics and Biophotonics; m) Canvi de la denominació del màster universitari en Erasmus 
Mundus en Producció d'Aliments d'Origen Animal, per la denominació de màster universitari en Erasmuns 
Mundus en producció d'Aliments d'Origen Animal  / Food Products of Animal Origin; n)Canvi de la denominació 
del màster universitari en Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat, per la denominació de màster 
universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 2) Encarregar al vicerector de Política 

Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord. 3) Comunicar aquest acord al vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'ACORDA: 

 
1) Aprovar la modificació de la denominació dels màsters universitaris següents: 
 
a) Canvi de la denominació del màster universitari en Bioinformàtica per la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / 
Bioinformatics for Genomics and Drug Disign, per la denominació de màster universitari en Bioinformàtica / 
Bioinformatics. 

 
b) Canvi de la denominació del màster universitari en Biologia Humana, per la denominació de màster 
universitari en Antropologia Biològica. 
 
c) Canvi de la denominació del màster universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró, per la 
denominació de màster universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and 
Applications of Synchrotron Radiation. 

 
d) Canvi de la denominació del màster universitari en Immunologia, per la denominació de màster universitari 
en Immunologia Avançada. 
 
e) Canvi de la denominació del màster universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge, per la 
denominació de màster universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge: Sordesa i Trastorns 
Neurològics. 

 
f) Canvi de la denominació del màster universitari en Política Social, Treball i Gènere, per la denominació de 
màster universitari en Política Social, Treball i Benestar. 
 
g) Canvi de la denominació del màster universitari en Química per a Materials Avançats i Biociències / 
Chemistry for Advanced Materials and Biosciences , per la denominació de màster universitari en Química 

Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research. 
 

h) Canvi de la denominació del màster universitari en Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research 
in Entrepreneurship and Applied Economics, per la denominació de màster universitari en Recerca Aplicada en 
Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business. 
 
i) Canvi de la denominació del màster universitari en Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i 

Psicologia de l'Esport, per la denominació de màster universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les 
Ciències de la Salut. 
 
j) Canvi de la denominació del màster universitari en Reptes Actuals de la Filosofia, per la denominació de 
màster universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània. 
 
k) Canvi de la denominació del màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic 

Analysis, per la denominació de màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada. 
 
l) Canvi de la denominació del màster universitari en Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i 

Biofotònica, per la denominació de màster universitari en Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, 
Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics. 
 

m) Canvi de la denominació del màster universitari en Erasmus Mundus en Producció d'Aliments d'Origen 
Animal, per la denominació de màster universitari en Erasmuns Mundus en producció d'Aliments d'Origen 
Animal  / Food Products of Animal Origin. 
 
n) Canvi de la denominació del màster universitari en Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat, per la 
denominació de màster universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 

2) Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord. 
 
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 82/2012, de 29 de novembre, del Consell Social 

 
Creació de nous títols de diplomes de postgrau propis 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Ateses les peticions de creació de nous títols de diplomes de postgrau propis, així com de modificació de 
denominacions 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 113/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre de 2012 en relació a la creació i la 
modificació de denominació de títols de diplomes de postgrau propis. 
 
Vist l'acord 45/2012 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social realitzada el 20 de novembre, pel qual 
s'aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 1) Aprovar la 

creació del diploma de postgrau propi en Espai Públic: Polítiques Urbanes i Ciutadania; 2) Aprovar la modificació 
de la denominació del diploma de postgrau propi en Dermatologia Avançada per la de diploma de postgrau 
propi en Dermatologia Clínica; 3)Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el 
seguiment dels punts primer i segon d'aquest acord; 4)Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.- 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 
 
1) Aprovar la creació del diploma de postgrau propi en Espai Públic: Polítiques Urbanes i Ciutadania. 

 
2) Aprovar la modificació de la denominació del diploma de postgrau propi en Dermatologia Avançada per la de 
diploma de postgrau propi en Dermatologia Clínica. 
 
3) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d'aquest acord. 
 

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

 

I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 42/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Creació de nous títols de doctorat 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Ateses les diverses peticions de creació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 
de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l'Escola de Postgrau. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d'aplicació general. 
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Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 

Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 29.1.a del reglament d'Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l'acord 114/2012 pres pel Consell de Govern de 19 de novembre. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S'ACORDA: 

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d'acord següent: 
 
a) Aprovar la creació dels títols de doctorat següents: 
 
1) Biologia cel·lular 
2) Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 

3) Continguts de Comunicació en l'Era Digital 
4) Cultures en Contacte a la Mediterrània 
5) Dret Privat 
6) Dret Públic Global 
7) Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 
8) Economia Aplicada 

9) Electrical and Telecommunication Enginering 
10) Farmacologia 

11) Filosofia 
12) Geologia 
13) Immunologia 
14) Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals 
15) Llengües i Cultures Romàniques 

16) Medicina Preventiva i Salut Pública 
17) Mitjans, Comunicació i Cultura 
18) Obstetrícia i Ginecologia 
19) Pediatria 
20) Polítiques Públiques i Transformació Social 
21) Psicologia de la Salut i Psicologia de l'Esport 
22) Relacions Internacionals i Integració Europea 

23) Arqueologia Prehistòrica 
24) Ciència Cognitiva i Llenguatge 
25) Economia, Organització i Gestió 

26) Arqueologia Clàssica 
27) Biodiversitat 
28) Electroquímica, Ciència i Tecnologia 

29) Psicologia de l'Educació 
 
b) Aprovar la modificació de denominació del títol de doctorat en Educació, Didàctica de la Matemàtica, Ciències 
Socials, Llengua, Literatura i Expressió, pel de títol de doctorat en Educació. 
 
c) Encarregar a la vicerectora d'Investigació l'execució i el seguiment dels punts primer i segon d'aquest acord. 
 

d) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 43/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Creació de l'Escola de Doctorat 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Atesa la proposta de creació de l'Escola de Doctorat presentada pels vicerectorats d'Investigació i de Qualitat i 

Ocupabilitat. 
 
Vist l'article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, segons la redacció donada per la 
Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que disposa que les Universitats públiques 
estaran integrades per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Universitaris d'Investigació, Escoles de 
Doctorat i per aquells altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. 

 
Vist l'article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d'altres, que les Universitats podran crear escoles 
de doctorat d'acord amb el previst a la seva pròpia normativa i a la de la respectiva Comunitat Autònoma, i que 
la seva creació haurà de ser notificada al Ministeri d'Educació a efectes d'inscripció en el Registre d'Universitats, 
Centres i Títols. 
 

Vist l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 
12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat. 
 
Vist l'article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de catalunya. 
 
Vist el que disposa el l'article 13 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de les Facultats i Escoles. 
 

Vist l'article 29.1.a del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l'acord 116/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre de 2012. 
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 de l'Escola de Doctorat de la UAB, d'acord amb el que consta en el document CA 12/11-
2012. 

 
2) Elevar el punt primer d'aquest acord al departament competent en matèria d'universitats juntament amb la 
documentació requerida segons l'acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell 
Interuniversitari de Catalunya de 12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les 
escoles de doctorat. 
 
3) Encarregar a la vicerectora d'Investigació i la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 

dels punts primer i segon d'aquest acord i sol·licitar-los que trametin al Consell Social un exemplar de la 
documentació que serà enviada al departament en matèria d'universitats. 
 

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

 
Acord 44/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Modificació de denominació de màsters universitaris 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Ateses les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres 
corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el que disposa l'article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 
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Vist l'article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l'acord 112/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre. 
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 modificació de la denominació dels màsters universitaris següents: 
 
a) Canvi de la denominació del màster universitari en Bioinformàtica per la Genòmica i el Disseny de Fàrmacs / 
Bioinformatics for Genomics and Drug Disign, per la denominació de màster universitari en Bioinformàtica / 
Bioinformatics. 

b) Canvi de la denominació del màster universitari en Biologia Humana, per la denominació de màster 
universitari en Antropologia Biològica. 
c) Canvi de la denominació del màster universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró, per la 
denominació de màster universitari en Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and 
Applications of Synchrotron Radiation. 
d) Canvi de la denominació del màster universitari en Immunologia, per la denominació de màster universitari 
en Immunologia Avançada. 

e) Canvi de la denominació del màster universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge, per la 
denominació de màster universitari en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge: Sordesa i Trastorns 
Neurològics. 
f) Canvi de la denominació del màster universitari en Política Social, Treball i Gènere, per la denominació de 
màster universitari en Política Social, Treball i Benestar. 
g) Canvi de la denominació del màster universitari en Química per a Materials Avançats i Biociències / 

Chemistry for Advanced Materials and Biosciences , per la denominació de màster universitari en Química 
Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research. 

h) Canvi de la denominació del màster universitari en Recerca en Emprenedoria i Economia Aplicada / Research 
in Entrepreneurship and Applied Economics, per la denominació de màster universitari en Recerca Aplicada en 
Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business. 
i) Canvi de la denominació del màster universitari en Recerca en Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut i 
Psicologia de l'Esport, per la denominació de màster universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les 

Ciències de la Salut. 
j) Canvi de la denominació del màster universitari en Reptes Actuals de la Filosofia, per la denominació de 
màster universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània. 
k) Canvi de la denominació del màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada / Specialized Economic 
Analysis, per la denominació de màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada. 
l) Canvi de la denominació del màster universitari en Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i 
Biofotònica, per la denominació de màster universitari en Erasmus Mundus en Enginyeria Fotònica, 

Nanofotònica i Biofotònica / European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics. 
m) Canvi de la denominació del màster universitari en Erasmus Mundus en Producció d'Aliments d'Origen 
Animal, per la denominació de màster universitari en Erasmuns Mundus en producció d'Aliments d'Origen 

Animal  / Food Products of Animal Origin. 
n) Canvi de la denominació del màster universitari en Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat, per la 
denominació de màster universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 

 
2) Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer d'aquest acord. 
 
3) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 45/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de nous títols de diplomes de postgrau propis 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Ateses les peticions de creació de nous títols de diplomes de postgrau propis, així com de modificació de 

denominacions que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa 
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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 113/2012 pres pel Consell de Govern reunit el 19 de novembre. 
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 diploma de postgrau propi en Espai Públic: Polítiques Urbanes i Ciutadania. 
 
2) Aprovar la modificació de la denominació del diploma de postgrau propi en Dermatologia Avançada per la de 
diploma de postgrau propi en Dermatologia Clínica. 

 
3) Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d'aquest acord. 
 
4) Comunicar aquest acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

Acord 46/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe al rector sobre les sol·licituds de règim de permanència 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vista la normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social el dia 22 de maig de 
1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999. 
 
Vista la normativa de permanència  dels estudiants de la UAB aprovada pel Consell Social el dia 16 de juliol de 
2004. 
 

Atès l'article 30.3.b del Reglament d'organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vistes la sol·licituds de permanència presentades. 

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

S'ACORDA: 
 
1)  Emetre un informe favorable sobre la concessió de les sol·licituds de convocatòria de gràcia presentades 
pels alumnes que consten en el document CA 13/11-2012, que s'inclou com a annex d’aquesta acta, perquè es 
matriculin en el curs 2012-2013 de les assignatures que es fan constar en el document CA 13/11-2012, per a 
les quals han esgotat el nombre màxim de convocatòries. A les sol·licituds els és d'aplicació la normativa de 
Permanència aprovada pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 17 de juny de 1994 i el 17 de 

setembre de 1999. 
  
2)  Emetre un informe desfavorable sobre la concessió de la sol·licitud de convocatòria de gràcia presentada per 
l’alumne que consta en el document CA 13/11-2012 que s'inclou com a annex d’aquesta acta. A la sol·licitud li 
és d'aplicació la normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el 22 de maig de 1992 i modificada el 

17 de juny de 1994 i el 17 de setembre de 1999. 
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3)  Emetre un informe desfavorable sobre la concessió de les sol·licituds de convocatòria de gràcia presentades 

pels alumnes que consten en el document CA 13/11-2012 que s'inclou com a annex d’aquesta acta. A les 
sol·licituds els és d'aplicació la normativa de Permanència aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004. 

 
 

I.2.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 73/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Seguiment del pressupost 2012 de la UAB 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l'acord 51/2011 pres pel Ple del Consell Social reunit el 22 de desembre en virtut del qual es s'aprova el 
pressupost de la UAB de l'exercici 2012. 

 

Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, d'acord amb 
la informació de que disposa la Universitat, és del tot imprescindible que la UAB endegui un conjunt de mesures 
que permetin assolir l'equilibri del pressupost aprovat per l'exercici 2012, i que, com a mínim, pel que fa a la 
despesa corrent, aquestes mesures sumin la quantitat final de 20 milions d'euros. 
 
Vist l'article 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 

 
Vist l'article 123.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l'article 28.3.g del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'ACORDA: 
 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de 
la UAB, d'acord amb el que consta en el document CE 52/11-2012. 
 
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2012 de la UAB, d'acord 

amb el que consta en el punt primer d'aquest acord. 
 
 
Acord 74/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Pla d'Estabilització Pressupostària de la UAB 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vist l'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, i pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l'àmbit educatiu, que estableix que les Universitats remetran còpia de la liquidació del 
pressupost i la resta de documents que constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma dins del 

termini establert per les normes aplicables de la Comunitat Autònoma. 
 
Vist l'informe del Gabinet Jurídic de la UAB, de data 9 de juliol de 2012, pel qual, entre d'altres, estableix que 
en cas que la universitat liquidi el seu pressupost de 2011 amb un romanent de tresoreria genèric negatiu, 
haurà d'elaborar un pla d'estabilització pressupostària en els termes que preveu tant l'article 16 de la Llei 
1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, com l'article 16 de la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat per al 2011. 

 
Vist el resultat negatiu de l'exercici 2011 de la UAB, l'article 16 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i l'article 16 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat 

per al 2011. 
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Vist l'acord plenari 44/2012, de 19 de juliol, pel qual s'acorda aprovar el balanç, la memòria conòmica, el 

compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a 
l'exercici de 2011, i sol·licitar al rector de la UAB l'elaboració d'un pla d'estabilització pressupostària que 

determini les polítiques d'ingressos i despeses que aplicarà la universitat, amb la finalitat de corregir la situació 
d'incompliment d'equilibri pressupostari, en el termini que estableixi el departament competent en matèria 
d'universitats. Aquest pla d'estabilització pressupostària es presentarà al departament competent en matèria 
d'universitats en el termini de dos mesos efectius a comptar de l'aprovació de la liquidació del pressupost 2011 
de la UAB, previ acord del Consell Social de la Universitat. 
 

Vista la sol·licitud presentada per la UAB a la Secretaria d'Universitats i Recerca, en el sentit d'ampliar en 3 
mesos el termini per a la presentació del Pla d'Estabilització pressupostària (gener de 2013) que estableix 
l'article 16 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'ACORDA: 

 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d'acord següent: 
 
Acordar que la Universitat Autònoma de Barcelona, en el mes de desembre de 2012, presenti al Consell Social, 
per a la seva aprovació, el Pla d'Estabilització Pressupostària d'acord amb el que estableix la normativa vigent 
d'aplicació, i en base a les consideracions següents: 
 

1) L'amortització del romanent de tresoreria genèric negatiu generat l'any 2011 s'ha de dur a terme en un 
període temporal assumible per la UAB amb l'objectiu que no afecti de manera substancial l'activitat bàsica de 
la Universitat: la docència, la recerca i la transferència. 
 
2) El Pressupost de la UAB corresponent a l'exercici 2013 recollirà la disponibilitat pressupostària necessària per 
aplicar la primera anualitat del pla d'estabilització pressupostària de la Universitat, que s'inicia a l'any 2013. 

 
 

Acord 75/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2013 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vist l'article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 65.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l'article 29.2.b del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l'acord 111/2012 pres pel Consell de Govern de 19 de novembre . 
 
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 els Criteris bàsics per elaborar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 
de 2013, segons consta en el document CE 53/11-2012. 
 

2) Comunicar aquest acord a la vicerectora de Política Econòmica i d'Organització i al gerent de la UAB. 
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Acord 76/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Condicions financeres de la contractació d'una operació d'endeutament a curt termini 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l'article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l'acord 14/2011 pres pel Ple del Consell Social de 26 de maig, pel qual s'acorda aprovar, perquè sigui 
autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt 
termini per un import màxim de 20 milions d'euros, d'acord amb unes característiques màximes, algunes de les 
quals es modifiquen, per a la seva actualització, en els acords 31/2011, 1/2012 i 34/2012 presos en les 
reunions plenàries de 22 de setembre de 2011, 27 de gener de 2012 i 26 de juny de 2012, respectivament. 
 

Vist que, en el marc dels acords plenaris esmentats, les pòlisses de crèdit de la UAB són d'import 2, 4 i 11'5 
milions d'euros, amb Catalunya Banc, CaixaBank i Banco Santander, respectivament, les quals tenen venciment 
el mes de desembre de 2012. 
 
Vist l'acord 60/2012 pres pel Ple del Consell Social realitzat el 31 d'octubre, pel qual s'aprova: 1) Acordar, 
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d'endeutament a curt termini per un import màxim de 35 milions d'euros, per un termini d'un any i d'acord 

amb les condicions financeres de mercat; 2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d'endeutament a curt termini es presentaran per a l'acord corresponent del Consell Social quan estiguin 
disponibles. 
 
Vista la proposta de contractar una pòlissa de crèdit amb CaixaBank per un import de 4 milions d'euros, d'acord 
amb les condicions que consten en el document CE 54/11-2012, i que la formalització d'aquesta pòlissa 

comportarà, simultàniament, la cancel'lació de la pòlissa vigent amb aquesta entitat per import de 4 milions 
d'euros. 

 
Vist que en els termes i condicions del document CE 54/11-2012, s'estableix com a condició l'autorització de la 
Generalitat de Catalunya per procedir a l'endeutament. 
 
Atès que amb data 13 de novembre de 2012 es presenta al Govern de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud 

de que aquest autoritzi a la UAB la contractació d'una operació d'endeutament a curt termini amb CaixaBank, 
d'acord amb les condicions financeres que consten en el document CE 54/11-2012. 
 
Vist que en la sessió del Govern de la Generalitat de Catalunya de 13 de novembre de 2012 s'acorda: 1) 
Autoritzar la Universitat Autònoma de Barcelona la formalització d'una operació d'endeutament a curt termini 
per un import màxim de 35 milions d'euros, de les següents característiques principals: El cost màxim de 
l'operació, incloent comissions i altres despeses, s'ajustarà al que estableixi la resolució del Ministeri 

d'Economia i Competitivitat, per la qual es defineixi el principi de prudència financera aplicable a les comunitats 
autònomes que s'adhereixin al Fons de Liquiditat Autonòmica, inclosos els organismes i ens públics que es 
classifiquin al Sector administracions públiques, segons el Sistema Europeu de Comptes; Termini màxim, 1 any. 

2) La Universitat Autònoma de Barcelona trametrà a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i 
Tresor còpia del contracte una vegada formalitzat. 3) L'esmentada operació de crèdit serà amortitzada tan aviat 
com cessin les causes que l'han motivat i, en tot cas, en el termini màxim fixat. 4) Autoritzar el conseller 

d'Economia i Coneixement per dictar les resolucions i els actes que siguin necessaris per dur a terme i 
complementar el que preveu aquest Acord. 
 
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) Acordar la contractació d'una operació d'endeutament a curt termini amb CaixaBank d'import 4 milions 
d'euros, d'acord amb les condicions màximes següents i condicionat a que la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor autoritzi aquestes condicions, que han de quedar emmarcades en el que 

estableix la resolució de 25 de setembre de 2012, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera , per 
la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament de les comunitats 
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autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia que s'acullin a la línia de finançament directa ICO-

CCAA i al Fons de Liquiditat Autonòmica: 
 

- Termini: 6 mesos 
- Amortització: al venciment 
- Tipus d'interès màxim: Euribor trimestral + 4% 
- Comissió d'obertura màxima: 1% 
- Comissió per no disponibilitat màxima: 2% anual 
 

2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l'àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 77/2012, de 20 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l'1 d'octubre fins el 

31 d'octubre de 2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l'1 d'octubre fins el 31 d'octubre de 2012. 
 

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 corresponents al període comprès des de l'1 
d'octubre fins el 31 d'octubre de 2012, d'acord amb el que consta en el document CE 55/11-2012. 
 
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent de l'àmbit econòmic, per tal que duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 111/2012, de 19 de novembre del Consell de Govern. 
 
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al seu 
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’ 

aquests criteris bàsics constitueix un  pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels 

pressupostos de la UAB corresponents a l’any 2013. 
 
Vist l’article 10.4.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell de 
Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que 
determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta específica Comissió 
delegada informar  sobre la proposta que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració dels 

pressupostos 
 
Vist que la Comissió d’Economia i Organització, en la seva sessió de 13 de novembre de 2012, ha informat 
favorablement el document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2013”. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a proposta de la vicerectora Política Econòmica i d’Organització, el Consell de Govern ha adoptat 
els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2013” i les mesures 
pressupostàries que l’integren. Document 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social els anteriors acords per tal que aquest exerceixi les seves competències 
d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària. 
 

TERCER.- Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2013, 
d’acord amb els criteris, un cop aprovats pel Consell Social. 
 
QUART.- Comunicar a la  vicerectora de Política Econòmica i d’Organització  i al gerent el present acord. 
 
 
Acord 112/2012, de 19 de novembre del Consell de Govern 

 
Vistes les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres 
corresponents. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 

Vist el que disposa l’article 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 
 
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donar per acord del Consell de Govern en data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris. 

 
Atès que la proposta de modificació de denominació de màsters universitaris va ser informada favorablement a 

la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 9 de novembre de 2012. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de les denominacions dels Màsters Universitaris. 
 

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=iDocument&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345647900258&blobnocache=true
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SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

 
 
Acord 113/2012, de 19 de novembre del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de nous títols de diplomes de postgrau així com de modificació de denominacions 
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. 
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Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 

que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 
 
Atès que la proposta de modificació i de creació de nous títols de diplomes de postgrau propis va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 9 de novembre de 2012. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau següents: 

 
- Diploma de Postgrau en Espai Públic: Polítiques Urbanes i Ciutadania. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels diplomes de postgrau següents:  
 
- Diploma de Postgrau en Dermatologia Avançada, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en 

Dermatologia Clínica 

 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis i de modificació de 
denominacions al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 

 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 114/2012, de 19 de novembre del Consell de Govern 
 

Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb 
el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades 
a l’Escola de Postgrau. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d’aplicació general. 
 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

 
Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 

les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre la modificació de denominació i la creació de nous títols de 
doctorat. 
 
Atès que la proposta de modificació de denominació i de creació de nous títols de doctorat va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’ Estudis de Postgrau de 9 de novembre de 2012. 
 

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 creació de títols de doctorat següents: 
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- Biologia Cel·lular 
- Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 

- Continguts de Comunicació en l’Era Digital 
- Cultures en Contacte a la Mediterrània 
- Dret Privat 
- Dret Públic Global 
- Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 
- Economia Aplicada 

- Electrical and Telecommunication Engineering 
- Farmacologia 
- Filosofia 
- Geologia 
- Immunologia 
- Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals 
- Llengües i Cultures Romàniques 

- Medicina Preventiva i Salut Pública 
- Mitjans, Comunicació i Cultura 
- Obstetrícia i Ginecologia 
- Pediatria 
- Polítiques Públiques i Transformació Social 
- Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport 
- Relacions Internacionals i Integració Europea 

- Arqueologia Prehistòrica 
- Ciència Cognitiva i Llenguatge 
- Economia, Organització i Gestió 
- Arqueologia Clàssica 
- Biodiversitat  
- Electroquímica, Ciència i Tecnologia 

- Psicologia de l’Educació 
 

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació del títol de doctorat en Educació, Didàctica de la Matemàtica, 
Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió, que passa a denominar-se doctorat en Educació. 
 
TERCER.- Elevar l’aprovació de la modificació de la denominació i de la creació de títols de doctorat al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències. 

 
QUART.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment dels acords primer i segon. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 115/2012, de 19 de novembre del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de modificació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 

de Govern de la UAB presentada per l’Equip de Govern.  
 
Atès que la proposta conté les modificacions en la composició i en les competències de les comissions 

delegades del Consell de Govern de l’àmbit acadèmic, en el sentit de suprimir la Comissió d’Estudis de Grau i la 
Comissió d’Estudis de Postgrau i crear la Comissió d’Afers Acadèmics, amb competències en els estudis de 
primer cicle, segon cicle, tant oficials com a propis, i formació permanent, i la Comissió de Doctorat, amb 
competències en els estudis de doctorat. 
 
Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell 
de Govern. 

 
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les 
comissions del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la reestructuració de les comissions delegades del Consell de Govern de l’àmbit acadèmic, en 

el sentit de suprimir la Comissió d’Estudis de Grau i la Comissió d’Estudis de Postgrau i crear la Comissió d’Afers 
Acadèmics, amb competències en els estudis de primer cicle, segon cicle, tant oficials com a propis, i formació 
permanent, i la Comissió de Doctorat, amb competències en els estudis de doctorat. 
 
Modificació dels capítols III i IV de la Normativa de creació, composició i funcions de les Comissions 
delegades del Consell de Govern de la UAB: Reestructuració de les comissions d’àmbit acadèmic. 

 
CAPÍTOL III. COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS 
 
Article 11. Composició  
 
La Comissió d’Afers Acadèmics està formada per:  
 

a) El vicerector o vicerectora de Política Acadèmica, que la presideix.  
 
b) El vicerector o vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat.  
 
c) El vicerector o vicerectora d’Estudiants i de Cooperació. 
 
d) El vicerector o vicerectora de Relacions Internacionals.  

 
e) El gerent o la persona que aquest delegui.  
 
f) Tretze degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 
centres. 
 

g) Quatre directors o directores de departament (un de cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 

 
h) Dos estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB.  
 
i) Dos professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B. 
  

j) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre, de les 
quals com a mínim una ha de ser membre del Consell de Govern. 
 
Article 12. Competències 
  
1. Les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics fan referència als estudis  de primer cicle, segon cicle, 
tant oficials com a propis, i formació permanent. 

 
2. Correspon a la Comissió d’Afers Acadèmics:  
 

a) Assumir les competències que en relació amb els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent 
s’estableixen en la normativa vigent. 
 

b) Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis de primer cicle, 
segon cicle i formació permanent que es proposin anualment, d’acord amb les línies estratègiques i els recursos 
disponibles. 
 
c) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació institucional corresponents als estudis de primer cicle, segon 
cicle i formació permanent. 
 

d) Aprovar l’aplicació dels programes d’estudis d’inserció professional i de satisfacció de les persones que 
acaben de finalitzar els estudis. 
 
e) Proposar l’acreditació de títols corresponents a estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent.  
 

d) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern 
en matèria acadèmica, econòmica, de qualitat i d’avaluació dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació 
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permanent, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts 

respecte d’aquesta qüestió.  
 

3. Correspon a la Comissió d’Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern:  
 
a) Aprovar els plans d’estudis dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a 
l’obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de l’aplicació. 
 

b) Aprovar la concessió dels premis extraordinaris de titulació. 
 
d) Aprovar els criteris d’admissió als estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent i el nombre de 
places. 
 
e) Autoritzar el canvi d’estudis per interdisciplinarietat.  
 

f) Autoritzar el canvi d’itinerari dins els mateixos estudis. 
 
g) Aprovar el nombre de places d’accés d’estudiants estrangers amb estudis convalidats parcials i el calendari 
acadèmic d’admissió. 
 
h) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.  
 

4. Correspon a la Comissió d’Afers Acadèmics informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a:  
 
a) Programació pluriennal dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent de la UAB. 
 
b) Disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent.  

 
c) Calendari acadèmic i administratiu.  

 
d) Implantació, creació, modificació i supressió de centres, ensenyaments i títols corresponents als estudis de 
primer cicle, segon cicle i formació permanent, i també adscripció i vinculació de centres.  
 
e) Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un 

informe de la Comissió.  
 
CAPÍTOL IV. COMISSIÓ DE DOCTORAT  
 
Article 13. Composició  
 
La Comissió de Doctorat està formada per:  

 
a) El vicerector o vicerectora d’Investigació, que la presideix.  
 

b) El vicerector o vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat. 
 
c) El vicerector o vicerectora de Relacions Internacionals.  

 
d) El gerent o la persona que aquest delegui.  
 
e) Quatre degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 
centres (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències 
humanes).  
 

f) Quatre directors o directores de departament (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
 
g) Dos directors o directores d’institut universitari d’investigació propi.  
 

h) Vuit coordinadors o coordinadores de programes de doctorat (dos per cada àmbit: ciències experimentals i 
tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes).  
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i) Dos estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre.  

 
j) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre, una 

de les quals com a mínim una ha de ser membre del Consell de Govern. 
 
k) Dos membres del Consell d’Estudiants, amb veu i sense vot. 
 
Article 14. Competències  
 

1. Correspon a la Comissió de Doctorat:  
 
a) Assumir les competències que en relació amb tots els estudis de doctorat s’estableixen en la normativa 
vigent. 
 
b) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació institucional corresponents als estudis de doctorat.  
 

c) Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals corresponents als estudis de doctorat que es 
proposin anualment, d’acord amb les línies estratègiques i els recursos disponibles.  
 
d) Proposar l’acreditació de títols corresponents a estudis de doctorat.  
 
Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en 
matèria acadèmica, econòmica, de qualitat i d’avaluació dels estudis de doctorat, i interpretar i desenvolupar 

els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.  
 
2. Correspon a la Comissió de Doctorat, per delegació del Consell de Govern:  
 
a) Aprovar la documentació per a la verificació i l’acreditació de tots els estudis de doctorat i informar-ne el 
Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l’aplicació. 

 
b) Aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de doctorat. 

 
c) Aprovar els criteris d’admissió als estudis de doctorat i el nombre de places.  
 
d) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui.  
 

3. Correspon a la Comissió de Doctorat informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern, pel que fa a:  
 
a) Programació pluriennal dels estudis i ensenyaments de doctorat de la UAB.  
 
b) Disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de doctorat.  
 

c) Implantació, creació, modificació i supressió d’ensenyaments i títols de doctorat, i d’altres estructures de la 
UAB relacionades amb els estudis de doctorat. 
 

d) Qualsevol altra matèria que estableixi la normativa vigent o per la qual el Consell de Govern requereixi un 
informe de la Comissió. 
 

 
 
SEGON.- Modificar la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix Consell de 
Govern de 13 de juliol i 16 de desembre de 2011, de 25 d’abril i de 17 de juliol de 2012.  
 
TERCER.- Entendre que les referències que les normatives vigents de la UAB facin a la Comissió d’Estudis de 

Grau i la Comissió d’Estudis de Postgrau, s’han de fer a la Comissió d’Afers Acadèmics, quan es tracti d’estudis 
de primer cicle, segon cicle, tant oficials com a propis, i formació permanent, i a la Comissió de Doctorat, quan 
es tracti d’estudis de doctorat. 
 
QUART.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació a partir del dia següent de la seva aprovació per part 

del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

CINQUÈ.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors. 
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SISÈ.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions delegades del Consell de 
Govern, així com a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-los efectius. 
 
 
Acord 116/2012, de 19 de novembre del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de creació de l’Escola de Doctorat presentada pels vicerectorats d’Investigació i de Qualitat i 

Ocupabilitat.  
 
Vist l'article 7 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, segons la redacció donada per la 
Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que disposa que les Universitats públiques 
estaran integrades per Escoles, Facultats, Departaments, Instituts Universitaris d’Investigació, Escoles de 
Doctorat i per aquells altres centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. 
 

Vist l’article 9 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula les Escoles de Doctorat i estableix, entre d’altres, que les Universitats podran crear escoles 
de doctorat d’acord amb el previst a la seva pròpia normativa i a la de la respectiva Comunitat Autònoma, i que 
la seva creació haurà de ser notificada al Ministeri d’Educació a efectes d’inscripció en el Registre d’Universitats, 
Centres i Títols. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya de 

12 de setembre de 2011 que estableix el procediment per a la creació de les escoles de doctorat.  
 
Vist el que disposa el l’article 13 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de les Facultats i Escoles. 
 
Atès que la proposta de creació de l’Escola de Doctorat va ser presentada al darrer Consell de Govern de 17 
d’octubre de 2012, i es va obrir un termini de 15 dies d’informació pública perquè les Facultats, Escoles, 

Departaments i Instituts Universitaris d’Investigació fessin arribar les seves esmenes i suggeriments. 
 

Atès que no s’han presentat esmenes ni al·legacions per part de les estructures abans esmentades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de les vicerectores d’Investigació i de Qualitat 

i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de l’Escola de Doctorat. Document 
 
SEGON.- Elevar aquest acord junt amb la documentació corresponent al Consell Social per tal que exerceixi les 

seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’Investigació i la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat l’execució i el 

seguiment de l’acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 117/2012, de 19 de novembre del Consell de Govern 
 
L’article 14 dels Estatuts de la Fundació Empresa i Ciència, segons la redacció aprovada en data 30 de 
novembre de 1994 estableix la composició del Patronat d’aquesta Fundació en els termes següents: 

 
El Patronat es composa d'un mínim de sis fins a un màxim de trenta persones designades per la Junta 
de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona i per les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de Catalunya fins un màxim del 50 i el 25 per cent, respectivament, del nombre total de 
patrons que en cada moment integrin el Patronat. 

 
Actualment els representants de la UAB en el Patronat de la Fundació Empresa i Ciència són: 

 

http://uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=iDocument&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345647901518&blobnocache=true
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1. Ana Ripoll Aracil (a renovar) 

2. Antoni Serra Ramoneda 
3. Jordi Marquet Cortés (a renovar) 

4. Jordi Caballé Vilella 
5. Joan Cals Güell 
6. Diego Prior Jiménez 
7. Carles Gispert Pellicer 
 
Atès que la doctora Ripoll i el doctor Marquet van ser designat patrons d’aquesta Fundació per raó del càrrec 

que ocupaven, correspon ara una nova designació d’aquests patrons. 
 
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.- Designar el rector, doctor Ferran Sancho Pifarré, i la vicerectora d’Economia i Organització, doctora 
Montserrat Farell Ferrer, patrons de la Fundació Empresa i Ciència, en substitució de la doctora Ana Ripoll Aracil 
i Jordi Marquet Cortés, respectivament. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació Empresa i Ciència. 
 

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

I.4.1. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 14/2012, de 6 de novembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Atès que la legislació referent a les estades de pràctiques dels estudiants universitaris i la legislació referent al 
tractament dels ajuts als estudiants ha canviat substancialment i es fa necessari un replantejament dels antics 

“Ajuts de Col·laboració” per tal d’adaptar-los a la legislació vigent. 
 
Atès que la Universitat ha de procurar estades de pràctiques pels estudiants universitaris amb l’objectiu que 
aquests puguin desenvolupar les seves habilitats com un complement formatiu als seus estudis.  
 
Atès el què disposa el Reial Decret 1493/2011 i el Reial Decret 1707/2011. 
 

Atès que la Comissió d’Estudiants va aprovar, en la seva darrera sessió del dia 25 de setembre de 2012, en el 
seu punt 3.3, la redefinició dels Ajuts de Col·laboració i la seva transformació en estades de pràctiques a la 
UAB. 

 
Atès que s’ha detectat unes errades i s’ha procedit a la seva modificació.  
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la 

Comissió d’Afers Estudiants de la UAB ha adoptat el següent  
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del nombre i distribució de les estades de pràctiques a la UAB amb càrrec al 

Pressupost General de la UAB. Document 
 

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

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=iDocument&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345647576910&blobnocache=true
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TERCER.- Comunicar aquests acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per fer-los efectius.  

 

 
I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 35/2012, de 13 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al seu 
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació 
d’aquests criteris bàsics constitueix un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels 
pressupostos de la UAB corresponents a l’any 2013 
 

Vist l’article 10.4 a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell de 
Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que 

determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta específica Comissió 
delegada informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització, 
ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat del document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per 
a l’any 2013”. 
 

SEGON.- Informar favorablement les mesures pressupostàries a adoptar per al 2013 que integra el document 
“Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per a l’any 2013”. 
 
TERCER.- Elevar al Consell de Govern els anteriors acords per tal que aquest exerceixi les seves competències 
d’aprovació sobre els criteris bàsics per a l’elaboració pressupostària. 
 
QUART.- Encarregar la Vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
Acord 36/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vistos els Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2013 aprovats al Consell de 
Govern en data 19 de novembre de 2012. 
 

Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell 

Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de 
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern 
i el Consell Social. 
 
 Atès que a la sessió del Consell de Govern del dia 19 de novembre de 2012 es va aprovar del document 

“Criteris bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2013”.  
 
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2012 han estat informats 
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 
2012 i els quals es passarà a la seva aprovació pel Ple del Consell Social en la sessió que es durà a terme el 
proper dia 29 de novembre de 2012. 
 

Vist l'article 10.4 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 data15 de juliol de 2009 modificat 
pels Acords de 13 de juliol i de 15 d 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 d'Economia i d'Organització, que estableix que li 
correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost 
anual. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora de Política Econòmica i 
d'Organització, la Comissió d'Economia i Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2013. 

 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Política Econòmica i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 

efectiu el present acord 
 
 
Acord 37/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents. 
 

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 2012, aprovat per Acord de Consell Social de 22 
de desembre de 2011, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de 

l’exercici corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat 
utilitzats. 

 
Vist l’article 9 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit  amb els requisits expressament 
previstos. 
 

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 pels Acords de 13 de juliol i de 15 d 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 
d’Economia i d’Organització, pel que fa a les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització, 
ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2012 al 

pressupost de la UAB 2013. Document 
 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 38/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que 

l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els 
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, 

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

 
Vista la proposta de convocatòria 02/2012 per a la concessió d’ajuts  per a la compra d’equips de protecció 
individual per a l’any 2012. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per Acords de 13 de juliol i de 15 d 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 d'Economia i 
d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades 
pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 

d’Organització ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2012 per a la concessió d’ajuts per a la compra d’equips de 
protecció individual per a l’any 2012. Document  
 

SEGON.- Acordar que l’import de 892,17€ resultant de la diferència entre l’import de l’ajut establert a la 
convocatòria per 12.000€ i l’efectivament aprovat, 11.107,83€, s’integri en el pressupost general de seguretat 
per dur a terme d’altres mesures preventives. 
 
TERCER.- Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 

 
Acord 39/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 26 de setembre al 31 d’octubre de 2012.  
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 

l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2012 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que les modificacions de crèdit 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 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  de 13 de juliol i de 15 d 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 d’Economia i d’Organització, pel que fa a 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 
 
PRIMER.- Aprovar les modificacions de crèdit pel període de 26 de setembre al 31 d’octubre de 2012. Document  

 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius.  
 

http://www.uab.cat/doc/Resolucioconvocatoria022012perconcessioajuts
http://www.uab.cat/doc/Modificaciodecreditpelperiodedel26092012al31102012


BOUAB Núm. 101                       Novembre/ 2012 

 

 

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

 
 

I.4.3. Comissió d’Estudis de Postgrau 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 69/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 

Vistes les propostes de modificació de denominació de màsters universitaris presentades pels centres 
corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar la denominació de màster universitari que es presenta per tal d’adequar-la a 
les necessitats actuals. 
 
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 i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat i de postgrau. 
 

Vist l’article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donar per acord del Consell de Govern en data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 

que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre el canvi de denominació de màsters universitaris. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d’Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la denominació dels màsters universitaris.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  

 

 
Acord 70/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat, avaluats en el curs 2011-2012, per a la seva 
continuïtat en els seus estudis presentades per les comissions dels programes de doctorat corresponents. 
 
Vist l'article 253 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, segons el qual, 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de no continuïtat dels estudiants de doctorat avaluats en el curs 2011-2012.  
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 71/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 

 
Vista la proposta de les vicerectores d’Investigació i de Qualitat i Ocupabilitat de creació de nous estudis de 

doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, per al curs acadèmic 2013-2014, presentades a l’Escola 
de Postgrau. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de les vicerectores d’Investigació i de Qualitat 
i Ocupabilitat, la Comissió d’Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de doctorat següents: 
 

- Biologia Cel·lular 
- Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina 
- Continguts de Comunicació en l’Era Digital 
- Cultures en Contacte a la Mediterrània 

- Dret Privat 
- Dret Públic Global 

- Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 
- Economia Aplicada 
- Electrical and Telecommunication Engineering 
- Farmacologia 
- Filosofia 

- Geologia 
- Immunologia 
- Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals 
- Llengües i Cultures Romàniques 
- Medicina Preventiva i Salut Pública 
- Mitjans, Comunicació i Cultura 
- Obstetrícia i Ginecologia 

- Pediatria 
- Polítiques Públiques i Transformació Social 
- Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport 

- Relacions Internacionals i Integració Europea 
- Arqueologia Prehistòrica 
- Ciència Cognitiva i Llenguatge 

- Economia, Organització i Gestió 
- Arqueologia Clàssica 
- Biodiversitat  
- Electroquímica, Ciència i Tecnologia 
- Psicologia de l’Educació 

 
SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació del títol de doctorat en Educació, Didàctica 

de la Matemàtica, Ciències Socials, Llengua, Literatura i Expressió, que passa a denominar-se doctorat en 
Educació. 
 
TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació  
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Acord 72/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 

 
Vistes les propostes de programes de doctorat presentades a l’Escola de Postgrau, per al curs acadèmic 2013-

2014, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis i adaptar el seu contingut al que disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es reglen els 
ensenyament oficials de doctorat.  

 
Vist l’article 10 del Reial Decret 99/2011 abans esmentat en relació al contingut dels programes de doctorat i la 
seva verificació. 
 
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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans 

d’estudis de tots els estudis de postgrau conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell 
Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de les vicerectores d’Investigació i de Qualitat 
i Ocupabilitat, la Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el contingut dels programes de doctorat, condicionat a 
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 

 

- Doctorat en Antropologia Social i Cultural  
- Doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal  

- Doctorat en Biotecnologia  
- Doctorat en Ciència de Materials  
- Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals  
- Doctorat en Ciència Política  
- Doctorat en Ciència dels Aliments  

- Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques 
- Doctorat en Comunicació i  Periodisme  
- Doctorat en Demografia  
- Doctorat en Ecologia Terrestre  
- Doctorat en Educació 
- Doctorat en Estudis de Traducció i Interpretació, Interculturalitat, Àsia Oriental 
- Doctorat en Filologia Espanyola  

- Doctorat en Física  
- Doctorat en Genètica  
- Doctorat en Geografia  

- Doctorat en Història Comparada, Política i Social  
- Doctorat en Història de l'Art i Musicologia  
- Doctorat en Informàtica  

- Doctorat en Matemàtiques  
- Doctorat en Medicina  
- Doctorat en Medicina i Sanitat Animals  
- Doctorat en Microbiologia  
- Doctorat en Neurociències  
- Doctorat en Producció Animal  
- Doctorat en Psicologia de la Comunicació i Canvi 

- Doctorat en Psiquiatria  
- Doctorat en Química  
- Doctorat en Sociologia  
- Doctorat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 

 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 73/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les propostes de la vicerectora d’Investigació de modificació d’estudis de doctorat, de conformitat amb el 
Reial Decret 1393/2007, presentades pels centres corresponents. 
 

Atesa la necessitat de modificar el contingut dels estudis de doctorat per tal d’adequar-los a les necessitats 
actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 

Vist l'article 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis de tots els estudis de postgrau conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell 
Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels estudis de doctorat de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007. Document 

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

 
 
Acord 74/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
La Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat el següent 
 
ACORD 

 
PRIMER.- Aprovar la desprogramació, per al curs 2012-2013, del màster propi en Medicina Cosmètica i de 
l’Envelliment, així com de la Diplomatura de Postgrau en Bases Clíniques en Medicina i Cirurgia Cosmètica i de 

la Diplomatura de Postgrau en Medicina de l’Envelliment, contingudes en el màster esmentat.  
 
 

Acord 75/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 

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

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

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

els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
 
Vist l'article 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) conduents a títols oficials i a títols propis i 

informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 

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

 Màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física. 
 Diplomatura de postgrau Espai Públic: Polítiques Urbanes i Ciutadania. 

 
SEGON.- Encarregar a la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

Acord 76/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del diploma de postgrau següent: 
 

- Diploma de Postgrau en Espai Públic: Polítiques Urbanes i Ciutadania.  
 
SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació del diploma de postgrau següent:  
 

- Diploma de Postgrau en Dermatologia Avançada, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en 

Dermatologia Clínica. 
 

TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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Acord 77/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 

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

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

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
 

Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la 
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora 
competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada. 
 
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 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. Document 
 
SEGON.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 78/2012, de 9 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
La Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del procés de creació de diplomatures de Postgrau i màsters no oficials en els 
termes que s’annexen. 
 

SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 79/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vista la proposta del Vicerector de Política Acadèmica de creació de nous títols de Màsters Universitaris que han 
estat presentades pels centres corresponents. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols d’estudis de màster universitari. 
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Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 

que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màsters universitaris. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
Acord 80/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 
 

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que estableix les directrius per a 
l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Màster Universitari. 

 
Vist l'article 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 17 de juliol de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li hi correspon aprovar els 
plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a 
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 

 
-   Màster Universitari en Arqueologia Clàssica 
-   Màster Universitari en Filosofia Analítica  

-   Màster universitari en Mediterrània Antiga  
-   Màster Universitari en Tractament i Patogènesi de la SIDA  
-   Màster Universitari en Estudis del discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge.  

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 81/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de modificació de memòries de màsters universitaris 
2012-2013 que han estat presentades pels centres corresponents. 
 

Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari en Psicologia de la Cognició i de 
la comunicació, del màster universitari en Publicitat i Relacions Públiques, del màster universitari en 
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Comunicació i Periodisme i del màster universitari en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques que es presenten, 

per tal d’adequar-los a les necessitats actuals. 
 

Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l’article 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 

les competències de la Comissions d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màsters 
universitaris següents: 
 
Màster en Publicitat i Relacions Públiques  

Màster en Recerca en Comunicació i Periodisme  
Màster en Tècniques Quirúrgiques Endoscòpiques  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 82/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació d’estudi de doctorat de conformitat amb el Reial 
Decret 1393/2007, presentada pel centre corresponent. 

 
Atesa la necessitat de modificar el contingut dels estudis de doctorat per tal d’adequar-los a les necessitats 
actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

 
Vist l'article 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 

les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis de tots els estudis de postgrau conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell 
Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de l’estudi de doctorat en Neurociències 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 83/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 

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

 
Vist l'article 277 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 
premis extraordinaris d’estudis de postgrau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de Doctorat als següents:  
 

Haritz Arriaga Sasieta 
Sergi Carné Fructuoso 
Anna Zamora Viladomiu 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 
 
Acord 84/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 

de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 
sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
 

Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
 
Vist l'article 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 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans 

d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) conduents a títols oficials i a títols propis i 
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, , la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 

propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents. 
 

- 1.Màster en Dermatologia Pediàtrica Avançada  
- 3.Màster en Fisioteràpia Equina  
- 4.Màster en Estratègia i Creativitat Interactiva  
- 5.Màster en Estudis Museístics i Teoria Crítica  

- 6.Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i del Patrimoni  
- 7.Màster en Psicogeriatria  
- 8.Màster en Gastroenterologia i Hepatologia Pediàtrica  
- 9.Màster en Coaching Sistèmic  
- 11.Màster en Patologia Retinovascular, Inflamacions i Tumors Intraoculars  
- 12.Màster en Dermatologia Avançada  
- 13.Màster en Neurologopèdia  

- 14.Màster en Rehabilitació de la Veu  
- 15.Màster en Logopèdia Infantil  

 
SEGON.- Encarregar a la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 85/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 

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

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

 
Vist l'article 14.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2012, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 86/2012, de 28 de novembre, de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
 

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

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

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

Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
 
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 10 de novembre de 2009, pel qual es delega la 
resolució d’assumptes derivats d’estudis de doctorat i de formació permanent en el delegat de la rectora 

competent per raó de la matèria, entre els quals es troba, l’aprovació de cursos de formació continuada. 
 
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 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. Document 

 
SEGON.- Encarregar la delegada de la rectora per a la Formació Permanent el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 

 
I.4.4. Comissió d’Investigació 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 17/2012, de 12 de novembre, de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 5 de novembre de 2012  
 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat de mantenir la convocatòria d’Ajuts a Revistes 
Periòdiques de Recerca durant el 2012. 
 

Vist l'article 16.1.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 d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les 
convocatòries d’ajuts de recerca. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’Ajuts a Revistes Periòdiques de Recerca. Document 
 

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

 

 
 

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=iDocument&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345649679002&blobnocache=true
http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=iDocument&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345647666753&blobnocache=true
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Acord 18/2012, de 12 de novembre, de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la Resolució ECO/1551/2012, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la 

convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell per a l’any 2013 (FI-DGR).  
 
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 12 de setembre de 2012. 
 
Vista la proposta de priorització preparada per l’Àrea de Gestió de la recerca d’acord amb les bases dels ajuts. 

 
Vist l'article 16.1.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 d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les 
convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Investigació, la Comissió 
d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2013. Document 

 
SEGON.- Elevar aquest acord a la vicerectora d’Investigació per tal que exerceixi les seves competències i 
notifiqui als interessats i òrgans escaients el present acord. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

Acord 19/2012, de 12 de novembre, de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de data 5 de novembre de 2012. 
 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat d’aprovar un Codi de Bones Pràctiques en Recerca 

(CBPR). 
 
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Investigaciói, que estableix que li correspon informar de les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en 
matèria d’investigació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el Codi de Bones Pràctiques en Recerca (CBPR).  
 
SEGON.-  Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerrectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=iDocument&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345647666767&blobnocache=true
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I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 25/2012, de 21 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 9 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, que preveu que els departaments 
són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits del 
coneixement en un o diversos centres, d’acord amb la programació docent de la universitat, de donar suport a 
les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, i d’exercir les altres funcions que siguin 
determinades pels Estatuts. 
 
Vist l’article 8 del Reial Decret 2360/1984, de 12 de desembre, de Normes Bàsiques dels Departaments 

Universitaris que estableix que a petició d’un Departament, la Junta de Govern de la Universitat podrà 
autoritzar l’adscripció temporal al mateix de fins a dos professors que pertanyin a un altre o altres 
Departaments, previ informe favorable d’aquests.  
 

Vist l’article 21.2 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que estableix que excepcionalment, el Consell de Govern pot autoritzar que membres 
del personal acadèmic d’un àrea de coneixement o especialitat s’adscriguin a departaments diferents d’aquells 

al qual estigui adscrita la seva àrea o especialitat. 
 
Vista la sol·licitud d’una professora titular d’universitat del departament de Publicitat, Relacions Públiques i 
Comunicació Audiovisual la qual sol·licita el canvi d’adscripció de departament  al de Periodisme i Ciències de la 
Comunicació, i vistos els informes del  Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual i  del de Periodisme i Ciències de la Comunicació  informant favorablement el canvi d’adscripció 

departamental. 
 
Vist l’article 18.2 f) 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 de desembre de 2011, 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, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 

Govern, autoritzar l’adscripció de membres del personal acadèmic d’una àrea de coneixement o especialitat en 

departaments diferents des de la seva àrea o especialitat.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar, l’adscripció provisional de la doctora Maria Josep Recoder Sellarés del departament de 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual al de Periodisme i Ciències de la Comunicació 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 

 
Acord 26/2012, de 21 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 9 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, que preveu que els departaments 
són les unitats de docència i recerca encarregades de coordinar els ensenyaments d’un o diversos àmbits del 
coneixement en un o diversos centres, d’acord amb la programació docent de la universitat, de donar suport a 

les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat, i d’exercir les altres funcions que siguin 
determinades pels Estatuts. 
 
Vist l’article 8 del Reial Decret 2360/1984, de 12 de desembre, de Normes Bàsiques dels Departaments 
Universitaris que estableix que a petició d’un Departament, la Junta de Govern de la Universitat podrà 
autoritzar l’adscripció temporal al mateix de fins a dos professors que pertanyin a un altre o altres 
Departaments, previ informe favorable d’aquests.  

 
Vist l’article 21.2 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, que estableix que excepcionalment, el Consell de Govern pot autoritzar que membres 
del personal acadèmic d’un àrea de coneixement o especialitat s’adscriguin a departaments diferents d’aquells 
al qual estigui adscrita la seva àrea o especialitat. 



BOUAB Núm. 101                       Novembre/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 44 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

Vista la sol·licitud d’un professor titular d’universitat del departament de Didàctica de l’Expressió Musical, 
Plàstica i Corporal  el qual sol·licita el canvi d’adscripció de departament al d’Art i Musicologia, i vistos els 

informes del  Departament de l’Expressió Musical, Plàstica i Corpora i del departament  d’Art i Musicologia 
informant favorablement el canvi d’adscripció departamental. 
 
Vist l’article 18.2 f) 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 de desembre de 2011, 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, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, autoritzar l’adscripció de membres del personal acadèmic d’una àrea de coneixement o especialitat en 
departaments diferents des de la seva àrea o especialitat.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 

Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar l’adscripció provisional del doctor  César Calmell Piguillem del departament de Didàctica de 
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal  al  departament al d’Art i Musicologia. 
 

SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 27/2012, de 21 de novembre, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistes les propostes dels departaments per a nomenaments del professorat emèrit per novembre 2012 

proposades al vicerector de Personal Acadèmic. 
 

Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre,  d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que 
disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre 
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat. 
 

Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes 
de selecció del professorat emèrit. 
 
Vist l’article 12 del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 
trametrà l’expedient a la Comissió de Personal Acadèmic, la qual, després de sol·licitar els informes que 

consideri oportuns, decidirà sobre l’aprovació o no de la proposta de nomenament per delegació del Consell de 
Govern.  
 

Vist l’article 18.2 d 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 de desembre de 2011, 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, que estableix que li correspon aprovar, per 
delegació del Consell de Govern, els nomenaments de professors i professores emèrits.  
 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a les propostes de 
professorat emèrit per novembre de 2012. 

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

 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, per delegació del Consell de Govern, el nomenament de professors emèrits al 
professors : 
 
- Departament de Física, la doctora María Teresa Mora Aznar, de l’Àrea de coneixement de Física Aplicada. 
- Departament de Matemàtiques, el doctor Mark Melnikov Fishkina, de l’Àrea de coneixement d’Ànalisis 

matemàtica. 

 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

 

I.4.6. Comissió de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 5/2012, de 16 de novembre, de la Comissió Política Lingüística 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 
gener del 2011, amb un pressupost per a les actuacions de l’any 2012. Durant l’any 2012 s’han anat 
desenvolupant les actuacions previstes, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i en la mesura que ha estat 
possible realitzar-les. 
 

A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 16.11.12 es va informar de l’estat de les actuacions del Pla 
de llengües desenvolupades l’any 2012 fins ara. 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat el 
següent 
 

ACORD 
 
Estar assabentats de l’estat de les actuacions del Pla de llengües desenvolupades l’any 2012 fins ara. 
 
 
Acord 6/2012, de 16 de novembre, de la Comissió Política Lingüística 
 

Durant l’any 2012, la UAB ha publicat les convocatòries d’ajuts següents, l’aprovació de les quals ha correspost 
a la Comissió de Política Lingüística i la resolució, al Servei de Llengües:  
 
1. Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència en anglès, dins el Programa de foment de la docència en 
anglès  
2. Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès, dins el Programa de foment de la 
docència en anglès  

3. Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes 

4. Convocatòria d’ajuts per a la  Convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès 
 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 16.11.12 es va informar de les sol·licituds presentades a 
aquestes convocatòries  i de les resolucions fetes fins ara.  
 

Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els 
següents  
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Estar assabentats de les sol·licituds presentades i resoltes fins ara a les convocatòries d’ajuts 
lingüístics vinculats al Pla de Llengües i al Programa de Foment de la Docència en Anglès (2012).  

 
SEGON.- Obrir un nou termini per presentar sol·licituds per la convocatòria d’Ajuts al personal acadèmic per a 
l’aprenentatge d’idiomes. Aquest segon termini de presentació de sol·licituds serà del 19 de novembre fins el 14 

de desembre de 2012.  
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució i seguiment d’aquests acords.  
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QUART.- Comunicar aquests acords al vicegerent competent en matèria De política lingüística, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per fer-los efectius. 

 
 
Acord 7/2012, de 16 de novembre, de la Comissió Política Lingüística 
 
Durant l’any 2012, la UAB ha publicat les convocatòries d’ajuts següents, l’aprovació de les quals ha correspost 
a la Comissió de Política Lingüística:  

 
1. Convocatòria d'ajuts per a la millora de la docència en anglès, dins el Programa de foment de la docència en 
anglès  
2. Convocatòria d'ajuts UAB per a la correcció de materials docents en anglès, dins el Programa de foment de la 
docència en anglès  
3. Convocatòria d'ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l'aprenentatge d'idiomes 
4. Convocatòria d’ajuts per a la  Convocatòria d’ajuts per a la redacció de tesis doctorals en català i en anglès 

 
A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del 16.11.12 es va presentar les bases de les convocatòries 
d’ajuts per a l’any 2013, que s’adjunten com a annex, 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  
 
PRIMER.- Aprovar les bases de les convocatòries d’ajuts per l’any 2013. Document 
 
SEGON.- Facultar al president de la comissió per determinar els imports de les convocatòries relacionades amb 

les bases aprovades i segons disponibilitat pressupostària.  
 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l’execució i seguiment d’aquests acords.  
 
QUART.- Comunicar aquests acords al vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per fer-los efectius. 
 

 

I.5. Junta Electoral General 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 52/2012, de 15 de novembre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda resoldre 
les reclamacions presentades contra el cens electoral provisional i, en conseqüència, procedir a la proclamació 
definitiva del cens electoral i a la seva publicació. 
 
 

Acord 53/2012, de 21 de novembre de 2012, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda proclamar 

provisionalment els candidats i les candidates a membres del Claustre de la UAB per a les eleccions de 2012. 

 

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=iDocument&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345647747445&blobnocache=true
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 7/2012 de la Vicerectora d’Economia i Organització i del gerent, de 28 de novembre de 
2012, per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2012 al pressupost de la UAB de 2013, que 

tot seguit es transcriu: 
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Instrucció 8/2012 de la secretària general i del comissionat del rector per a la Societat de la 

Informació, de 30 de novembre de 2012, per la qual es fixen criteris per a l’elaboració de les targetes de 
visita personals institucionals de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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II.2. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució del rector, de 12 de novembre de 2012, de designació de rector suplent durant el dia 13 de 
novembre de 2012, que tot seguit es transcriu: 
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Resolució del gerent, de 15 de novembre de 2012, de reorganització de l’Oficina de Programació i Qualitat, 

que tot seguit es transcriu: 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 30 de maig de 2012, entre la UAB i la Universidad de la Manouba de Tunis per establir el marc 
de col·laboració en els aspectes acadèmics i d’investigació en matèria institucional, acadèmica i d’investigació. 

 
Conveni de 15 de setembre de 2012, entre la UAB i SAT 1439 Granja l'Heura per establir un marc de 

col·laboració docent i el foment de la col·laboració docent a través de la figura del Professor Vinculat. 
 
Conveni de 15 de setembre de 2012, entre la UAB i els Serveis de Millora i Extensió Ramadera (SEMEGA) 
pel qual s’estableix un conveni marc de col·laboració docent a través de la figura del professor vinculat. 

 
Conveni de 25 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Fundació Hospital Sant Pere Claver pel qual s’estableix 
un marc de col·laboració docent pel curs 2012-2013 més annex de 26 d’octubre de 2012. 
 
Denúncia de 30 d’octubre de 2012, al conveni entre la UAB i la Universidad La República de Santiago de 
Chile subscrit el 4 de desembre de 1997 sobre cooperació institucional, acadèmica i científica. 
 

Conveni de 6 de novembre de 2012, entre la UAB i la Université Paris 8 pel qual s’estableix un marc de 
col·laboració per promoure la cooperació científica, desenvolupar programes de recerca comuns, facilitar les 
publicacions en comú i intensificar els intercanvis ja iniciats en temes d’història contemporània, exili, memòria 
del passat i de la història d’Espanya i França entre 1930 i 1980. 

 
 

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

 

Addenda de 16 de juliol de 2012, entre la UAB i Fundació CatalunyaCaixa on la Fundació donarà suport als 
programes de Màsters de postgrau considerats excel·lents i de referència en cadascuna de les seves àrees 
docents. 
 
Conveni de 18 de juliol de 2012, entre la UAB i la Japan Foundation pel qual es renova per a l’any 2012 el 
conveni per a la realització del Proficiency en llengua japonesa. 
 

Addenda de 25 de juliol de 2012, entre la UAB i Sigma Gestión Universitaria, A.I.E. al conveni pel qual es 
formalitza l’encàrrec de gestió pel desenvolupament i manteniment d’aplicacions per a la gestió universitària – 
Any 2012. 

 
Esmena d’1 de setembre de 2012, a l’acord entre la UAB i la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) per al 
foment de la transferència de coneixement. 

 
Conveni de 20 de setembre de 2012, entre la UAB i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per establir un conveni subvencional pel qual es concedeix una subvenció directa en matèria de 
formació permanent del professorat no universitari per al curs 2011-2012. 
 
Conveni de 25 de setembre de 2012, entre la UAB i la UPF, UPC i Institut del Teatre de Barcelona per 
establir un conveni per a la realització d’accions docents dins el marc del Màster universitari d’Estudis Teatrals. 

 
Addenda de 4 de setembre de 2012, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) al conveni de 
col·laboració per a l’organització del Màster universitari en Paleontologia (curs 2013-2014). 
 

Conveni de 22 de d’octubre de 2012, entre la UAB i el Consorci per a la Construcció, Equipament i 
Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS) per establir la impartició del Màster universitari en 
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“Generació i Aplicacions de la Radiació de Sincrotró / Generation and Applications of Synchrotron Radiation” des 

del període acadèmic 2012-13. 
 

Conveni de 29 d’octubre de 2012, entre la UAB i l’Institut d’Estudis Catalans per establir el 
desenvolupament del projecte Servei d’Arxius de Ciència pel 2012. 
 
Conveni de 31 d’octubre de 2012, entre la UAB i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pel qual 
s’estableix una carta d’intencions per a la realització conjunta del Màster interuniversitari de la Mediterrània 
Antiga. 

 
Conveni de 9 de novembre de 2012, entre la UAB i l’Ajuntament de Ripollet pel qual s’emmarca l’actuació 
en la participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2012. 
 
Denúncia de 26 de novembre de 2012, al conveni entre la UAB i la Universidad La República de Santiago de 
Chile subscrit el 15 de desembre de 2005 relatiu al doctorat de la UAB en “Educació i Societat”. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Administració universitària 

[tornar a l’índex] 

 

Modificació de l’Oficina de Programació i Qualitat en l’Oficina de Qualitat Docent, segons resolució del 
gerent, de 15 de novembre de 2012, per la qual es reorganitza l’Oficina de Programació i Qualitat. 
 
Noves codificacions a BADUS de la nova oficina i les seves unitats: 

 
2488 – Oficina de Qualitat Docent 
 2489 – Unitat de Programació i Acreditació Universitària 

 2490 – Unitat d’Avaluació de la Qualitat 
 2491 – Unitat de Formació i d’Innovació 
 
 
 



BOUAB Núm. 101                       Novembre/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 59 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2012, per la qual nomena la senyora Mònica Feixas Condom 

coordinadora de Pràcticum del Grau de Pedagogia i del Grau d’Educació Social de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. 

 
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2012, per la qual nomena la senyora Sílvia Blanch Gelabert 
coordinadora de Pràcticum del Grau d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2012, per la qual nomena el senyor Joan Estrada Aguilar 
coordinador del Pràcticum del Grau d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 

Resolució del rector, de 20 de novembre de 2012, per la qual nomena la senyora M. Cristina Cervantes 
Estrada coordinadora d’Estudis de Grau de Fisioteràpia de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 23 de novembre de 2012, per la qual nomena el senyor Javier Calvet Calvo 
coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent Parc Taulí. 
 

 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2012, per la qual la senyora M. Carmen Ruiz Bueno cessa com 
a coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Social i de la Llicenciatura de Pedagogia de la Facultat de 

Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2012, per la qual el senyor Francesc Xavier Luna Batlle cessa 
com a coordinador d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 6 de novembre de 2012, per la qual la senyora Sílvia Blanch Gelabert cessa com a 
coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació. 

 
Resolució del rector, de 15 de novembre de 2012, per la qual el senyor Javier Calvet Calvo cessa com a 
coordinador de la Unitat Departamental de la Unitat Docent Parc Taulí. 

 
 

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

 

V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2012, per la qual nomena el senyor Daniel Franco Puntes 
director de l’Escola d’Enginyeria. 

 
 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2012, per la qual el senyor Daniel Franco Puntes cessa com a 

director en funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
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V.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 5 de novembre de 2012, per la qual nomena la senyora M. Núria Silvestre Benach 

directora del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 5 de novembre de 2012, per la qual nomena el senyor Andrés Chamarro Lusar 
director en funcions del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 15 de novembre de 2012, per la qual nomena el senyor Carles Navau Ros 

coordinador de Programació Docent del Departament de Física. 
 

Resolució del rector, de 20 de novembre de 2012, per la qual nomena la senyora Joana Moix Queraltó 
coordinadora de la Unitat de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2012, per la qual nomena la senyora Elena Albanell Trullàs 
coordinadora de la Unitat Departamental de Ciència Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 

 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 5 de novembre de 2012, per la qual el senyor Andrés Chamarro Lusar cessa com a 

director en funcions del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 5 de novembre de 2012, per la qual el senyor Santiago Estaún Ferrer cessa com a 
director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 

Resolució del rector, de 15 de novembre de 2012, per la qual el senyor Albert Bramon Planas cessa com a 
coordinador de Programació Docent del Departament de Física. 

 
Resolució del rector, de 20 de novembre de 2012, per la qual el senyor Alfred Ferret Quesada cessa com a 
coordinador de la Unitat Departamental de Ciència Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 
 
 

V.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

V.4.1. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 15 de novembre de 2012, per la qual la senyora Àurea Roldan Barrera cessa com 
a responsable d’interoperabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona davant el Consorci Administració 

Oberta de Catalunya. 
 

 

V.5. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

V.5.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2012, per la qual nomena el senyor Manel Sabés Xamaní 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitària del Bages. 
 
Resolució del rector, de 15 de novembre de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Genescà Palau, 
cap de l’Àrea d’Organització i Planificació, responsable d’interoperabilitat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona davant el Consorci Administració Oberta de Catalunya. 
 

Resolució del rector, de 29 de novembre de 2012, per la qual nomena els representants de la Universitat 

Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert, i que tot seguit es detallen: 
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· Ferran Sancho i Pifarré 

· Lluís Tort i Bardolet 
· Judtih Solé Resina 

· Joaquim Coll Daroca 
· Juan Jesús Donaire Benito 

 
 

V.5.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 13 de novembre de 2012, per la qual la senyora María José Recoder Sellarés cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitària del Bages. 
 
Resolució del rector, de 29 de novembre de 2012, per la qual cessa els representants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Doctor Robert, i que tot seguit es detallen: 

 
· Ana Ripoll Aracil 

· Carles Jaime Cardiel 
· Isabel Pont Castejón 
· Ramon Carreras Collado 
· Joan Gómez Pallarès 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de novembre de 2012, per la 

qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilància, al 
senyor Julián Cañadas de la Paz. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de novembre de 2012, per 
la qual adscriu en comissió de serveis la senyora Ana A. Medina Gómez, per a ocupar la plaça de secretària de 
direcció de l’adjunt per a temes docents al Vicerectorat de Personal Acadèmic. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de novembre de 2012, per 
la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilants, al 

senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució del gerent, de 26 de novembre de 2012, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions 
del senyor Miguel Ángel Caballero Bracero. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de novembre de 2012, per 

la qual concedeix, amb caràcter provisional, per un període màxim de quatre mesos, a la senyora Maria Paz 
Chivite Jiménez, adscrita al Departament d’Economia i Història Econòmica, la modificació de la seva jornada 
laboral per tal que pugui realitzar treball a distància. 
 
Resolució del gerent, de 30 de novembre de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les 
funcions de cap de la Unitat d’Avaluació de la Qualitat de l’Oficina de Qualitat Docent, a la senyora María Paz 
Álvarez del Castillo, cap d’Unitat a l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. 
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