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

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

 

 
Acord 01/2012, de 27 de gener, del Consell Social 

 
Modificació de l'acord 31/2011 del ple en relació a la formalització d'operacions d'endeutament a curt termini 
per part de la UAB  
 

 
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 que la proposta de modificació de l'acord núm. 31/2011 pres pel Ple de 22 de desembre en relació a la 
formalització d'operacions d'endeutament a curt termini per part de la UAB es tracta directament en el Ple 
extraordinari de 27 de gener de 2012, en el marc del que estableix l'article 22.1 del Reglament d'organització i 
funcionament del Consell Social, que estableix el següent: 
 
"Corresponen a les comissions del Consell Social les competències següents: a) Aprovar els assumptes que el 
Ple els hagi delegat o atribuït expressament; b) Informar de les propostes que ha de discutir i aprovar, si 

escau, el Ple del Consell Social; c) Estudiar, fer el seguiment i ser informades dels assumptes que acordi el Ple 

o la mateixa comissió.  
 En cas que la comissió no es pugui reunir per raons justificades, el president o la presidenta de la comissió pot 
determinar, per raons d'urgència, que qualsevol dels assumptes previstos en els apartats a) i b) d'aquest article 
es tractin directament al Ple."  

 
Vist l'acord núm.14/2011 pres pel Ple de 26 de maig, pel qual s'aprova acordar, perquè sigui autoritzada pel 
Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions d'endeutament a curt termini per un 
import de 20 milions d'euros, d'acord amb les característiques següents: 
 
- Termini màxim: 1 any 

- Amortització: al venciment 
- Tipus d'interès màxim: Euribor (12 mesos) + 2,75% 
- Comissió d'obertura màxima: 0,50% 
- Comissió per no disponibilitat màxima: 0,20% anual 
 
Vist que la UAB contracta una pòlissa de crèdit amb el Banco Santander i amb Catalunya Banc en el marc de les 
condicions aprovades en l'acord núm. 14/2011 del Ple i per import de 11,5 milions d'euros i 2 milions d'euros, 

respectivament. 
 
Atès que les condicions econòmiques de la pòlissa de crèdit a contractar amb 'La Caixa' són superiors a les 
incloses en l'acord núm. 14/2011 pel que fa a la comissió d'obertura màxima i a la comissió per no disponibilitat 
màxima (0,60% i 0,50%, respectivament, contra el 0,50% i el 0,20% aprovats en l'acord 14/2011), es 
procedeix a prendre l'acord núm. 31/2011 en el Ple de 22 de setembre, el qual modifica l'acord plenari núm. 
14/2011, en el sentit d'ampliar el percentatge màxim de la comissió d'obertura i la comissió per no 

disponibilitat, que passa del 0,50% al 0,60% i del 0,20% al 0,50%, respectivament. 
 
Vist l'acord núm. 31/2011 pres pe Ple del Consell Social de 22 de setembre, que es pren en el context 
anteriorment exposat, i el qual estableix: 
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1) Modificar l'acord 14/2011 pres pel Ple reunit el 26 de maig sobre la formalització d'operacions d'endeutament 
a curt termini per un import de 20 milions d'euros, en el sentit d'ampliar el percentatge màxim de la comissió 

d'obertura i la comissió per no disponibilitat, que passa del 0,50% al 0,60% i del 0,20% al 0,50%, 

respectivament. 

 
2) Acordar, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions 
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros, d'acord amb les següents característiques: 
 

- Termini màxim: 1 any 
- Amortització: al venciment 
- Tipus d'interès màxim: Euribor (12 mesos) + 2,75% 
- Comissió d'obertura màxima: 0,60% 
- Comissió per no disponibilitat màxima: 0,50% anual 

 
3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerenta de l'àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
Vist que la UAB contracta una pòlissa de crèdit amb Caixa Bank en el marc de les condicions aprovades en 

l'acord núm. 31/2011 del Ple i per import de 4 milions d'euros. 

 
Atès que la pòlissa de crèdit amb el Banco Santander, d'import 11,5 milions d'euros, contractada per un termini 
de 6 mesos d'acord amb les condicions ofertes pel banc, venç el 21 de gener de 2012 i que les condicions de la 
nova oferta de renovació són superiors a les incloses en l'acord plenari núm. 31/2011 pel que fa a la comissió 
de no disponibilitat màxima i al tipus d'interès màxim (0,80% anual i Euribor 12 mesos + 3,50%, 
respectivament, contra el 0,50% anual i Euribor 12 mesos + 2,75% aprovats en l'acord núm. 31/2011). 
 

Atesa la proposta presentada pel Vicerector de Política Econòmica i d'Organització en relació a les condicions 
econòmiques i financeres màximes definitives de les entitats financeres per a la formalització d'operacions 
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros amb motiu de les condicions de la nova 
oferta de renovació del Banco Santander. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

 
 
S'ACORDA: 
 
1) Modificar l'acord 31/2011 pres pel Ple reunit el 22 de setembre sobre la formalització d'operacions 
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros, en el sentit d'ampliar el tipus d'interès 
màxim (que passa d'Euribor 12 mesos + 2,75% a Euribor 12 mesos + 3,50%) i la comissió per no disponibilitat 
màxima (que passa del 0,50% anual al 0,80% anual).  
 

2) Acordar, perquè sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat, la proposta que la UAB formalitzi operacions 
d'endeutament a curt termini per un import de 20 milions d'euros, d'acord amb les següents característiques:  
 
- Termini màxim: 1 any 
- Amortització: al venciment 
- Tipus d'interès màxim: Euribor (12 mesos) + 3,50% 
- Comissió d'obertura màxima: 0,60% 

- Comissió per no disponibilitat màxima: 0,80% anual  
 

3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerenta de l'àmbit d'Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord.  
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I.2. Comissions del Consell de Govern 

 
I.2.1. Comissió d’Estudis de Postgrau 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2012, de 17 de gener, de la Comissió de d’Estudis de Postgrau 
 
Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat per al curs acadèmic 2010-2011 presentades 
pels centres corresponents. 
 

Vist l'article 253 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 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 15 de juliol de 2009, 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 de la vicerectora de Política Acadèmica, la 
Comissió d'Estudis de Postgrau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de no continuïtat d’estudiants de doctorat. 

 
SEGON.- Encarregar el delegat de la rectora per al Doctorat 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. 
 
 

I.2.2. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2012, de 10 de gener, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació per iniciar els tràmits formals per la 
promoció, per part de la UAB, de la constitució d’una Associació integrada inicialment per la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación 

del Laboratorio de Luz de Sincrotrón i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb la 
denominació provisional “ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL 
UABCEI” i amb la finalitat fonamental de convertir-se amb el instrument estratègic per al  impuls a l’agregació 
dels membres al campus UABCEI y per la coordinació d’activitats amb la finalitat d’incrementar el 
desenvolupament territorial a través de la internacionalització i la transferència del coneixement.   
 
Vistos els esborranys del conveni de col·laboració entre les entitats participants i els estatuts de la Associació  

 
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, resoldre els assumpte derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de transferència de coneixement.   

 
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB segons el qual és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social la constitució d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la 
Universitat.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat els 

següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’inici dels tràmits formals per a la creació i participació per part de la 
UAB en la constitució d’una Associació integrada inicialment per  la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, el Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del Laboratorio de 

Luz de Sincrotrón i la Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya, amb la denominació provisional 
“ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL UABCEI” i amb la finalitat 
fonamental de convertir-se en el instrument estratègic per al impuls a l’agregació dels membres al campus 
UABCEI i per la coordinació d’activitats amb la finalitat d’incrementar el desenvolupament territorial a través de 
la internacionalització i la transferència del coneixement.   
 
SEGON.- Facultar al vicerector de projectes estratègics i de planificació perquè realitzi totes les actuacions 

necessàries amb les parts implicades i amb altres interessades per a la consecució d’un acord per  portar a 
terme la formalització de la constitució de l’Associació i perquè presenti, en el seu dia, una proposta d’acord per 

sotmetre-la a informació a la pròpia Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 02/2012, de 10 de gener, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació de la UAB.  
 

Atès que en data  23 de març de 2010 la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC) van signar un conveni 
d’adscripció de l’activitat investigadora del següent PDI de la UAB del departament de Ciències de la 
Computació:  
 

1 Dra. Maria Isabel Vanrell Martorell 11 Dr. Francisco Javier Sánchez Pujadas 

2 Dr. Joan Serrat Gual 12 Dr. Juan José Villanueva Pipaón 
3 Dr. Ricardo Juan Toledo Morales 13 Dra. Debora Gil Resina 

4 Dr. Ramon Baldrich Caselles 14 Dr. Jordi Gonzàlez Sabaté 
5 Dr. Josep Lladós Canet 15 Dr. Xavier Otazu Porter 
6 Dr. Felipe Lumbreras Ruiz 16 Dr. Alejandro Párraga 
7 Dr. Ernest Valveny Llobet 17 Dr. Joost Van de Weijer 
8 Dr. Antonio Manuel López Peña 18 Dr. Fernando Vilariño Freire 
9 Dr. Francesc Xavier Roca Marvà 19 Dr. Dimosthenis Karatzas 
10 Dra. Gemma Sánchez Albaladejo   

 
En data 15 de maig de 2011 la Comissió d'Investigació va aprovar l'adscripció de l'activitat de recerca del 
següent PDI de la UAB del departament de Ciències de la Computació al CVC: 
  
1 Dr. Robert Benavente Vidal 5 Dr. Olivier Penacchio 
2 Dra. Alícia Fornés Bisquerra 6 Dr. Daniel Ponsa Mussarra 

3 Dr. David Gerónimo Gómez 7 Dr. Oriol Ramos Terrades 
4 Dra. Aura Hernández Sabaté 8 Dr. Marçal Rusiñol Sanabra 

 
 
Vist l’article 35 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovat per acord del Consell 
de Govern de 2 de març de 2011, segons el qual per adscriure l’activitat investigadora d’un PDI de la UAB a una 
institució amb personalitat jurídica pròpia ha de partir d’una sol·licitud de la pròpia institució amb personalitat 

jurídica pròpia conjuntament amb l’investigador/a interessat/da.   
 
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics, que estableix que 
li correspon aprovar i resoldre, entre d’altres, l’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en 
altres institucions externes de recerca i transferència.  
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 

Planificació, la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la baixa de l’adscripció de l’activitat de recerca de la doctora Alícia Fornés Bisquerra, del 
departament de Ciències de la Computació, al Centre de Visió per Computador. 

 
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 03/2012, de 10 de gener, de la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes 
Estratègics 

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació a instància de l’Adjunta al Vicerector 

d’Investigació i al de Projectes Estratègics per la creació del servei de Proteòmica i de Biologia Estructural 
(SePBioEs). 
 
Atès que existeixen en l'actualitat diversos laboratoris de prestació de serveis i grups d'investigació l'activitat 
dels quals és l'anàlisi biomolecular els quals donen servei principalment als investigadors de la UAB i als centres 

adscrits al Campus d’Excel·lència, sobretot hospitals.  
 
Atès que l'engegada del Sincrotró Alba i la ubicació al campus del Centre de Recerca Agrogenòmica (CRAG), 
atorga a aquests serveis un valor estratègic.  
 
Atès que aquests Serveis són 3:  

 
(i) El Servei de Proteòmica i Bioinformàtica; 
 
(ii) El Servei de Genòmica; i, 
 

(iii) El Servei Laboratori d’Anàlisi i Fotodocumentació d’Electroforesi, Autoradiografies i Luminescència. 
 

Atès que interessa proposar la següent estructura de Serveis Cientificotècnics: 
 

(i) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural (SePBioEs): Aquest servei estarà format per l'actual LPS. 
La seva aprovació serà el primer pas per a la constitució d'una plataforma amb el Laboratori de 
Proteòmica del CSIC situat en la UAB.  

 
(ii) Servei de Genòmica i de Bioinformàtica: Aquest servei incorporaria l'actual LPS de Genòmica al que 

s'incorporaria l'àrea de Bioinformàtica. Actualment s’ està treballant amb la memòria i el reglament del 
futur servei. 

 
(iii) Servei d'Anàlisi d'Àcids Nucleïcs i Proteïnes: Aquest servei incorporaria el LPS de d’Anàlisi i 

Fotodocumentació d’Electroforesi, Autoradiografies i Luminescència. Actualment s’ està treballant amb 
la memòria i el reglament del futur servei. 

 
Atès que tots aquests serveis es crearan amb els recursos ara existents en els LPS i sense costos addicionals 

per a la Universitat. 
 
Vist l'article 41 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons la redacció donada per 
acord del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 que regula els serveis universitaris.  
 

Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon, entre d’altres, aprovar la creació de serveis universitaris de suport a la recerca. 
 
Vist l’acord d’aquesta Comissió de data 21 d’octubre de 2011 per la qual es va donar per assabentat de de la 
proposta de creació del Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural com a Servei Centificotècnic.  
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 

Planificació, es presenta a la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics de la UAB, 
ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural com a Servei Centificotècnic.  

 
SEGON.- Encarregar el vicerector de projectes estratègics i de planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 1/2012 del vicerector de Política Econòmica i Organització i del gerent, de 10 de gener de 
2012, per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2011 al pressupost de la UAB 2012, que tot 

seguit es transcriu:  
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II.2. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució de la secretària general, de 12 de gener de 2012, per la qual s’autoritza la modificació del 
model de conveni de cooperació educativa del Reglament d’autorització i signatura de convenis de col·laboració 

i de contractes de l’article 83 de la LOU i de transferència de tecnologia i de coneixement de la UAB, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, que tot seguit es transcriu: 
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Resolució de la rectora, de 17 de gener de 2012, per la qual es designa el vicerector de Projectes 
Estratègics i de Planificació, doctor Carles Jaime Cardiel, rector suplent durant el període comprès entre el 18 i 

el 19 de gener de 2012, que tot seguit es transcriu: 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 3 de juny de 2011, entre la UAB i la Universidad Estatal Ivane Javakhishvili de Tbilisi per establir 
les bases de col·laboració entre ambdues institucions i definir els canals de comunicació. 

 
Conveni de 28 de juny de 2011, entre la UAB, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de València (UV) i 
l’Associació Recerques per a la coedició de la Revista Recerques. Història, Economia, Cultura. 

 
Conveni de 18 de gener de 2012, entre la UAB, la Alianza 4 Universidades i la Universidad de Campinas 

(UNICAMP) – Brasil per establir el marc d’activitats per a la col·laboració per realitzar actuacions conjuntes en 
qualsevol àrea. 
 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 6 d’abril de 2009, entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) pel 
qual es prorroga el conveni signat en data 6 d’abril de 2005, per articular la col·laboració entre la Fundació i la 

UAB a efectes que el Dr. Jordi Pascual Gainza assumeixi la coordinació i la direcció de l'Institut Català de 
Nanotecnologia. 
 
Conveni de 6 d’abril de 2010, entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia per a la 
formalització de la direcció de l'ICN. 

 
Conveni d’1 d’abril de 2011, entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) relatiu a la direcció del 

CRM. 
 
Conveni de 4 d’abril de 2011, entre la UAB i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per a la 
coordinació de cursos d'Informàtica de l'Usuari que s'impartiran als diferents Centres Penitenciaris de Catalunya 
per l'obtenció de la certificació ECDL i en la realització del exàmens corresponents. 
 
Conveni de 6 d’abril de 2011, entre la UAB i la Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia per a la 

formalització de la direcció de l'ICN. 
 
Conveni de 20 de juny de 2011, entre la UAB i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) per 
tal de promoure i col·laborar en la projecció de la documentació en les àrees de clínica i salut animal i facilitar 
serveis documentals. 
 

Conveni de 15 de setembre de 2011, entre la UAB i la Japan Foundation pel qual es renova per a l’any 2011 

el conveni per a la realització del Proficiency en llengua japonesa. 
 
Addenda de 22 de setembre de 2011, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya al conveni de 17 de setembre de 2010 per a la incorporació a jornada parcial del professorat destinat 
en centres educatius del Departament d'Ensenyament a la UAB. 
 

Addenda de 30 de setembre de 2011, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) al conveni específic de 
colaboració interuniversitària, de 18 d’octubre de 2006, per a la realització conjunta del màster interuniversitari 
en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2011, entre la UAB i l’ Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) per fomentar 
la recerca en Ciència Política i, en general, en les ciències socials a Catalunya. 
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Addenda de 17 d’octubre de 2011, entre la UAB i el Banco Santander, S.A al conveni de colaboració de 10 

de desembre de 2007 (modificat en data 29/11/2010) - Presentació i planificació del Programa ORTELIUS. 
 
Conveni de 27 d’octubre de 2011, entre la UAB, el Consorci Centre de Supercomputació de Catalunya 
(CESCA), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de 
Girona (UdG) i la Universitat de Lleida (UdL) per participar en el projecte "MyUniversity: Decision making for a 
united higher education". 

 
Conveni d’11 de novembre de 2011, entre la UAB i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d'Economia i Coneixement, per a la organització de les proves d'accés a la universitat - participació en 
l'organització de les proves d'accés a la universitat assumint com a propis els models d'exàmens de PAU per la 
Comissió Coordinadora de les PAU per al curs 2010-2011. 
 
Conveni de 18 de novembre de 2011, entre la UAB i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

per a la creació del consorci per al disseny, construcció, equipament i explotació del centre de biotecnologia 
animal i teràpia gènica-plataforma fenotipal metabòlica (CBATEG-MOUSE CLINIC). 

 
Conveni de 18 de novembre de 2011, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya pel qual es concedeix una subvenció directa a la UAB per a la formació permanent del professorat no 
universitari de Formació Professional (curs 2010-2011) 
 

Conveni de 29 de novembre de 2011, entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) pel Reconeixement del Grup d'Arqueologia Social Americana (GASA) com a unitat associada al CSIC a 
través de la seva Institució Milá y Fontanals. 
 
Conveni de 5 de desembre de 2011, entre la UAB i el Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya per establir la col·laboració del Departament de Governació i Relacions 

Institucionals en les despeses de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona el 2011. 
 
Conveni de 12 de desembre de 2011, entre la UAB i el Laboratorium Teatro BCN (Centre de Recerca i 
Experimentació Teatral) per tal de col·laborar, a través de l’Arxiu Occità (Institut d’Estudis Medievals), en la 
programació de "Cultura en Viu-UAB": desenvolupament de la reflexió sobre la pràctica teatral i els seus 

orígens des de la figura de Dante i la seva obra. 
 

Conveni de 14 de desembre de 2011, entre la UAB i l’Agencia Estatal Consejo Superior de Investigacions 
Científicas (CSIC) per al reconeixement de la Unitat de Micro-Nano Sistemes i Aplicacions de la UAB com a 
Unitat associada al CSIC a través de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM). 
 
Conveni de 30 de desembre de 2011, entre la UAB, l’Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions 
Científiques (CSIC), la Fundació Institut Català de Nanotecnologia i el Departament d'Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya per a la Incorporació del CSIC al Patronat de la Fundació "Institut Català de 

Nanotecnologia". 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Serveis  

[tornar a l’índex] 

 

S’aprova la creació del Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural (codificació BADUS: 2437), com a 
servei cientificotècnic,  segons l’acord 03/2012, de 10 de gener, de la Comissió de Transferència de 
Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern. 
 



BOUAB Núm. 92                               Gener / 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 62 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual el senyor Joan Gómez Pallarès cessa com a 
vicerector de Política Econòmica i d’Organització. 
 

 

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

 
V.2.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor Francesc Serra 
Massansalvador vicedegà de Relacions Exteriors de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor Antonio Martín Artiles 
coordinador dels Programes de Màster de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 

Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual nomena la senyora Sara Moreno Colom 
vicedegana de Professionalització i Pràctiques de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual nomena la senyora M. Teresa Gutiérrez 

Rosado coordinadora de Practicum de la Facultat de Psicologia.  
 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor Antonio Mur Sierra 

coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària: Hospital del Mar. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor José María Ribera 
Santasusana secretari de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor Benjamín Oller Sales 

coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de la 
Facultat de Medicina. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual el senyor Francesc Serra Massansalvador 
cessa com a vicedegà de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.  
 
Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual el senyor Francesc Xavier Rambla Marigot 
cessa com a coordinador d’Estudis de la Llicenciatura de Sociologia de la Facultat de Ciències Polítiques i de 

Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual el senyor Antonio Martín Artiles cessa com a 
coordinador de Màsters de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual la senyora Sara Moreno Colom cessa com a 
vicedegana de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
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Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2012, per la qual la senyora M. Carme Brun Gasca cessa com a 
coordinadora de Practicum de la Facultat de Psicologia.  

 

Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2012, per la qual el senyor Joan Minguella Martí cessa com a 
coordinador de la Unitat Docent de l’Hospital del Mar. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2012, per la qual el senyor Benjamín Oller Sales cessa com a 
secretari de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de la 
Facultat de Medicina. 

 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2012, per la qual el senyor Jordi Tor Aguilera cessa com a 
coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de la 
Facultat de Medicina. 
 
 

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

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor Ramon Alibés Arqués 
coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química. 

 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual nomena la senyora Núria Ferré Suana 
secretària del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual nomena la senyora Immaculada Ponsa Arjona 
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i de Genètica Mèdica (Facultat de Medicina) del Departament de 
Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 

 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor José Pablo Hervás Sánchez 
coordinador de la Unitat de Citologia i Histologia (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, 
de Fisiologia i d’Immunologia. 
 

Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor Adolf Tobeña Pallarés 

director en funcions del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual nomena el senyor Joan Borrell Viader director 
del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual nomena la senyora Sandra Villegas 
Hernández coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i de Biologia 

Molecular. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual nomena Elena Ibáñez de Sans coordinadora 
de la Unitat de Biologia Cel·lular (Facultat de Biociències i de Veterinària) del Departament de Biologia Cel·lular, 
de Fisiologia i d’Immunologia. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual la senyora Marta Figueredo Galimany cessa 
com a coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química. 
 

Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual la senyora María Teresa Martín Ibáñez cessa 
com a coordinadora de la Unitat de Fisiologia (Facultat de Veterinària) del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual la senyora Esther Udina Bonet cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Fisiologia del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia. 

 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual el senyor Jaume Vives Brosa cessa com a 
secretari del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
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Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual el senyor Antoni Bulbena Vilarrassa cessa, a 

petició pròpia, com a director del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 

 
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual el senyor Josep Rifà Coma cessa com a 
director del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual la senyora María del Rosario Fernández 
Gallegos cessa com a coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i 

de Biologia Molecular. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de gener de 2012, per la qual el senyor Juan Hidalgo Pareja cessa com a 
coordinador de la Unitat de Fisiologia Animal (Facultat de Biociències) del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia. 
 
 

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

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2012, per la qual nomena la senyora Carmen Pilar Martí 
Ballester secretària del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats. 
 

 

V.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2012, per la qual el senyor Daniel Rico Camps cessa com a 
secretari del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats. 

 
 

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

 

V.5.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2012, per la qual renova les senyores María Josefa Yzuel 
Giménez i Maria dels Àngels Calvo Torras i el senyor Xavier Pons Fernández com a representants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern del Consorci Centre de Visió per Computador. 
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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 del gerent, de 10 de gener de 2012, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del 
senyor Jaume Llaudet Pallisé com a director de seguretat Adjunt del servei se Vigilància.  
 

Resolució del gerent, d’11 de gener de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i 
les responsabilitats de cap de grup de vigilància, al senyor Ramon Queralt Canora, amb efectes del dia 1 de 
gener al 31 de gener de 2012. 
 
Resolució del gerent, de 12 de gener de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les 
funcions i les responsabilitats de cap de Línia del Parc Mòbil, al senyor Javier González Rodríguez. 
 

Resolució del gerent, de 17 de gener de 2012, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, el senyor Jordi 
Martínez López al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del gerent, de 18 de gener de 2012, per la qual adscriu, amb caràcter provisional, al senyor 
Mario Jiménez Linde, com a gestor a l’Institut d’Estudis del Treball. 
 

Resolució del gerent, de 19 de gener de 2012, per la qual destina amb caràcter definitiu el senyor Joaquín 
Lopera Fernández a la Facultat de Medicina, amb dependència orgànica de l’Administració de Centre i en 
coordinació amb la cap del Suport Logístic i Punt d’Informació. 
 

Resolució del gerent, de 30 de gener de 2012, per la qual encarrega a la senyora Isabel Garcia Pérez les 
funcions de coordinadora de convenis i de coordinació de la comissió d’implantació de les millores d’optimització 
del procés de convenis. 

 
Resolució del gerent, de 30 de gener de 2012, per la qual encarrega al senyor Joaquim Bernabé Ródenas 
les funcions de coordinació de la Comissió d’implantació de millores en el procés de gestió de beques i d’establir 
els canals de comunicació transversal entre les diferents àrees a les quals afecta aquest procés. 
 
Resolució del gerent, de 30 de gener de 2012, per la qual encarrega al senyor Jordi Castanera Marin les 
funcions de coordinació de la Comissió encarregada de la implantació de les millores en el procés d’accés a 

màsters universitaris i a la descentralització de la gestió de la preinscripció a aquests estudis. 
 
Resolució del gerent, de 30 de gener de 2012, per la qual encarrega a la senyora Montserrat Masoliver 
Puig les funcions de coordinació de la Comissió del Procés de Matrícula, encarregada de l’organització d’aquest 
procés, així com d’impulsar les millores que l’acompanyen. 
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