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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 42/2012, de juliol de 2012, del Consell Social 

 
Informar el Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de creació de l’empresa de base tecnològica 
ASLOGIC 

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la proposta del vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la creació de 
l’empresa de base tecnològica ASLOGIC, dedicada al disseny de productes personalitzats de molt alt valor 
afegit, basats en tecnologies frontera provinents de la UAB que permetran optimitzar els processos productius 
de les empreses.  
  

Atès l’informe presentat pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació (document Ple 16/07-2012), en el 
qual s’especifiquen els objectius i la necessitat de creació de l’empresa ASLOGIC i l’objecte de transferència de 
coneixements, així com els beneficis que es preveuen per la UAB. 
  
Vist l’article 41.2.g de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU), modificada per la Llei 
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril (LOMLOU), en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les 

Universitats en el sistema productiu i de les empreses. 

  
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 185 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern 

núm. 24/2011, de 2 de març, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació 
d’empreses de base tecnològica (EBT). 
  
Vist l’acord d’informe favorable de la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics del 
Consell de Govern reunida l’11 de maig de 2012, relatiu a la creació de ASLOGIC com empresa de base 
tecnològica i la participació de la UAB en l’empresa esmentada. 
  

Vist que la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida 

l’11 de maig de 2012 acorda comunicar l’informe favorable al Consell Social perquè pugui emetre, si escau, 
l’informe escaient al Consell de Govern. 
  
Vist que el Ple del Consell Social reunit el dia 26 de juny de 2012, en l’acord 32/2012 aprova informar 
favorablement la proposta de creació de l’empresa de base tecnològica ASLOGIC sobre uns extrems no idèntics 

als informats per la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics, cosa que requereix un 
nou acord per part del Ple del Consell Social per ajustar l’informe als extrems en els que es presenta la 
proposta d’acord. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 

  
1)  Revocar l’acord 32/2012 pres pel Ple del Consell Social, reunit el 26 de juny, d’acord amb la part expositiva 
d’aquest acord. 

  
2)  Emetre un  informe favorable al Consell de Govern de la UAB sobre: 
  



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

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

 
 

     a)  La creació de l’empresa ASLOGIC com a empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 
     b)  La participació de la UAB, a través de l’entitat instrumental UABFIRMS, SL, en el 10 % del capital social 

de l’empresa (que suposa una aportació de 300 euros) i d’acord amb les condicions i contraprestacions a favor 
de la Universitat que consten en el punt setè del document PLE 16/07-2012. 
  
3)  Comunicar aquest acord a la secretària general de la UAB. 
 
 

Acord 43/2012, de 19 de juliol, 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 2011. 
  
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. 

  
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 de juliol pren l’acord 32/2012, 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 17/07-2012; 2) Presentar al  Ple la informació sobre el 
seguiment del pressupost 2012 de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 17/07-2012. 
  
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 17/07-2012. 
 
 

Acord 44/2012, de 19 de juliol, del Consell Social 
 
Balanç, memòria econòmica, compte de resultats i liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de 

Barcelona corresponents a l’exercici 2011 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Atesa la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la memòria econòmica, el 
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre 
de 2011. 
  
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i 
el compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació 

correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
  
Vist l’acord 73/2012 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol de 2012 estableix el següent: 1) Aprovar la 
memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici 
anual a 31 de desembre de 2011; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) 

Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització  l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) 
Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
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Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  

Vist que, en el marc del que estableix l’article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell 
Social, per raó d’urgència,  es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2012 l’aprovació, si escau, del 
balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a 
l’exercici 2011, atès que no es pot reunir la Comissió Econòmica amb posterioritat al 17 de juliol, que és quan 
es pren l’acord corresponent del Consell de Govern. 
  

Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 de juliol de 2012 s’ha informat sobre l’informe 
d’opinió d’auditoria, el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats, la liquidació del pressupost i 
l’informe de gestió de la UAB corresponents a l’exercici 2011. 
  
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. 
  
Vistos els articles 89.e i 97 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’informe del Gabinet Jurídic de la UAB, de data 9 de juliol de 2012, pel qual es conclou que la reforma de la 
LOU (d’acord amb la redacció donada pel Reial decret llei 14/2012) pel que fa a l’apartat 5 de l’article 81, no és 

d’aplicació a la liquidació del pressupost de 2011, sinó, en tot cas, a la liquidació del pressupost del 2012 que 
s’haurà de dur a terme abans de l’1 de març de 2013 i que, si com a conseqüència de la mateixa resultés un 
romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social estarà facultat per procedir a efectuar les reduccions de 
despesa del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. Vist, així mateix, que l’esmentat informe del 
Gabinet Jurídic 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. 

  
Atès el resultat negatiu de l’exercici 2011 de la UAB, d’acord amb les indicacions de la Secretaria d’Universitats 
i Recerca, 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. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S’ACORDA: 
  
1) 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 considerar-se assabentats de l’informe 
d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el document PLE 18/07-2012. 

  
2)  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 des de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2011 de la UAB, 
previ acord del Consell Social de la Universitat. 
  
3)  Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
4)  Comunicar aquest acord a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
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Acord 45/2012, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Modificació de crèdit del Pressupost del Consell Social corresponent a l’any 2011 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès que l’ingrés confirmat per la UAB pel que fa al pressupost corresponent a l’exercici 2011 del Consell Social 
és de 471.465,20 euros. 
  

Vist l’acord  plenari 10/2011, de 24 de març, pel qual s’aprova el pressupost del Consell Social per a l’exercici 
2011, en el que a la partida d’ingressos pressupostats en el capítol 4 hi figuren 469.833,29 euros per a 
l’exercici 2011. 
  
Atès que, amb motiu de l’exposat, existeix una diferència entre l’ingrés pressupostat a l’exercici 2011 i l’ingrés 
liquidat, que és d’import 1.631,91 euros, es presenta la modificació de crèdit del pressupost 2011 d’import 
1.631,91 euros, per tal que es reflecteixi la quantia d’ingrès realment assignada al pressupost del Consell 

Social. 
  
Vist l’acord 37/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 de juliol, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2011, d’acord amb el que 
consta en el document CE 20/07-2012. 
  

Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2 apartat j, i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la 
UAB. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

  
S’ACORDA: 
  
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2011, d’acord amb el que consta en el document PLE 19/07-2012. 

 
 
Acord 46/2012, de 19 de juliol, del Consell Social 
 
Liquidació del Pressupost del Consell de la UAB corresponent a l’exercici 2011 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2 apartat j, i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la 

UAB. 
  
Vist l’acord 38/2012 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 de juliol, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2011, d’acord amb el que consta en el 
document CE 21/07-2012. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S’ACORDA: 
  
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 

de 2011, d’acord amb el que consta en el document PLE 20/07-2012. 
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Acord 47/2012, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Modificació o extinció del Consorci de l’Institut Universitari d’Estudis Europeus 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de modificació i, si s’escau, d’extinció del 
Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus per tal de minimitzar l’impacte econòmic i garantir la viabilitat 
dels projectes d’investigació compromesos amb la Comunitat Europea.  

  
Atès que el Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus va ser constituït mitjançant Decret 206/1985, de 
15 de juliol, amb la finalitat d’aprofundir en l’estudi dels temes europeus i la seva difusió i promoció, integrat 
per la Generalitat de Catalunya a través del Patronat Català Pro Europa i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Atesa la desvinculació de la Generalitat de Catalunya del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus. 
  

Atès l’informe de situació del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus que s’adjunta com a 
documentació d’aquest punt de l’ordre del dia. 
  
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist que l'article 64.7 dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social, entre d’altres, la modificació i/ò extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i 

desenvolupament dels fins de la Universitat. 
  
Vist l’acord 81/2012 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol, que estableix el següent: 1) Aprovar la 
modificació i, si s’escau, l’extinció del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus, facultant expressament 
als representants de la Universitat Autònoma de Barcelona en el si dels òrgans de govern del Consorci Institut 
Universitari d’Estudis Europeus perquè adoptin els acords necessaris en execució del present acord; 2) Elevar 

aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar el vicerector de Projectes 
Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al 

vicegerents de recerca i d’economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que, en el marc del que estableix l’article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell 

Social, per raó d’urgència,  es tracta directament en el Ple de 19 de juliol de 2012 la proposta de modificació o 
extinció del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus, atès que no es pot reunir la Comissió Econòmica 
amb posterioritat al 17 de juliol, que és quan es pren l’acord corresponent del Consell de Govern. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S’ACORDA: 

  
1)  Aprovar la modificació i, si s’escau, l’extinció del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus, facultant 
expressament els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona en el si dels òrgans de govern del 

Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus perquè adoptin els acords necessaris en execució del present 
acord amb la premissa d’actuar amb l’objectiu de minimitzar l’impacte econòmic de la operació en el pressupost 
de la UAB. 

  
2)  Informar als òrgans competents del Consell Social sobre l’acord adoptat per l’òrgan de govern del Consorci 
Institut Universitari d’Estudis Europeus i, en el cas d’extinció, presentar-los-hi els comptes de liquidació de 
l’esmentat Consorci i informar sobre el seu impacte econòmic en el pressupost de la UAB. 
  
3)  Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 

  
4)  Comunicar aquest acord als vicegerents de Recerca i d’Economia, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

 
 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 7 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Acord 48/2012, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters universitaris 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Ateses les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l’Oficina 
de Programació i Qualitat. 
  

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

  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 
  
Vist l’acord 76/2012 pres pel Consell de Govern de 17 de juliol, que estableix el següent: 1) Aprovar la creació 
de títols de màsters universitaris següents: Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social, Identitat 

Europea Medieval, Fisioteràpia del Tòrax, Biotecnologia Industrial i Molecular, i Formació de Persones Adultes; 
2) Elevar l’aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències; 3) Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l’execució i el seguiment de l’acord 
primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

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

Vist que, en el marc del que estableix l’article 22.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell 
Social, per raó d’urgència (adequació al calendari de verificació de l’AQU Catalunya), es tracta directament en el 
Ple de 19 de juliol de 2012 la proposta de creació de màsters universitaris, atès que no es pot reunir la 
Comissió Acadèmica amb posterioritat al 17 de juliol, que és quan es pren l’acord corresponent del Consell de 
Govern. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 
  
1)  Aprovar la creació dels títols de màsters universitaris següents: 
  

     a)  Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social 
     b)  Identitat Europea Medieval 
     c)  Fisioteràpia del Tòrax 

     d)  Biotecnologia Industrial i Molecular 
     e)  Formació de Persones Adultes 
  

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 49/2012, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Nomenament de càrrecs 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de 
funcionament i organització del Consell, que són les següents: Comissió Econòmica, Comissió Permanent, 

Comissió Acadèmica i Comissió Societat-Universitat. 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 8 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

  

Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 24.3 del reglament d’organització i funcionament del Consell 
Social, aquestes comissions són de caràcter mixt, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per 

membres d’altres òrgans de govern. 
  
Vist que la composició de la Comissió Econòmica ve determinada pel reglament d’organització i funcionament 
del Consell Social, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
sent un dels seus membres el vicerector o la vicerectora responsable en matèria econòmica, que actua com a 
representant de l’equip de govern. 

  
Vist que la composició de la Comissió Permanent està vinculada, segons acord plenari, als càrrecs següents: la 
presidenta del Consell Social, el rector i la vicepresidenta del Consell Social. 
  
Atès que, la composició de la Comissió Acadèmica i la Comissió Societat-Universitat no està establerta en el 
reglament del Consell Social i ve determinada per acord plenari. 
  

Vist que els representants de l’equip de govern en aquestes comissions són acordats en el Ple, en base als 
àmbits de responsabilitat assignats a cada vicerectorat i atenent als perfils requerits en funció de les 
competències establertes per a cada comissió. 
  
Atès el canvi d’equip de govern fruit de les eleccions rectorals del mes de maig de 2012. 
  
Vist l’escrit de data 29 de juny de 2012 tramès per la presidenta del Consell Social al rector de la UAB, pel qual 

li sol·licita la proposta de vicerectors/vicerectores per a formar part de la Comissió Acadèmica i la Comissió 
Societat-Universitat, atenent als perfils requerits que s’exposen en l’esmentat escrit. 
  
Vist l’escrit de la secretària general, de data 4 de juliol de 2012, pel qual notifica la proposta de que la 
representació de l’equip de govern en la Comissió Acadèmica i la Comissió Societat-Universitat sigui la següent: 
 

    -  Comissió Acadèmica: vicerector de Política Acadèmica 
    -  Comissió Societat-Universitat: vicerector de Projectes Estratègics i Planificació i vicerectora de Qualitat i 

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

S’ACORDA: 
  
1)  Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica del Consell Social l’ostenti el 
vicerector de Política Acadèmica, com a membre vocal de la Comissió. 
  
2)  Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Societat-Universitat l’ostentin el vicerector 
de Projectes Estratègics i Planificació i la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat, com a membres vocals de la 

Comissió. 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

I.2.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 24/2012, de 10 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Informe al rector sobre les sol·licituds de règim de permanència 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa 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. 
  

Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vistes les sol·licituds de permanència presentades. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  

S’ACORDA: 
  
Emetre un informe favorable sobre la concessió de les sol·licituds de convocatòria de gràcia presentades per les 
alumnes que consten en el document CA 04/07-2012, que s'annexa a aquesta acta, perquè es matriculin en el 
curs 2011-2012 de les assignatures que es fan constar en el document CA 04/07-2012, 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. 
 
 
Acord 25/2012, de 10 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informació sobre els processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols 

universitaris de grau i de màster establerts per l’AQU Catalunya 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Ateses les competències del Consell Social pel que fa a l’aprovació de creació d’estudis conduents a títols 
oficials, d’acord amb el que estableix l’article 88 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  

Vist el document de l’AQU Catalunya “processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions 
introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster”. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors s’informa sobre el document esmentat i 
  
S’ACORDA: 

  
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada sobre els processos per a la comunicació i/o avaluació de les 

modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i de màster establerts per l’AQU Catalunya, d’acord 
amb el que consta en el document CA 05/07-2012. 
 
 

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

 
Acord 32/2012, de 11 de juliol, 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 s'aprova el 

pressupost de la UAB corresponent a l'exercici 2011. 
 
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'informa sobre el seguiment del pressupost de l'any 

2012 i 
 
 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 10 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

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 17/07-2012. 
 
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 document CE 17/07-2012. 
 
 

Acord 33/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'adequació del decret de preus dels 
serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
acadèmic 2012-2013. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l'aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la 
UAB i de l'adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2012-2013. 
 
Vist el Decret 77/2012, de 10 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013. 

 
Vist l'article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 28.3.c del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

 
S'ACORDA: 

 
Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'adequació del decret de 
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 
curs acadèmic 2012-2013, d'acord amb el que consta en el document CE 18/07-2012. 
 

 
Acord 34/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes del Servei de Llengües de la  UAB per al curs 2012-2013 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Vist l'article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 123 dels Estatuts de la UAB. 

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

Atesa la proposta de la vicegerència d'Ordenació Acadèmica pel que fa a les tarifes del servei de llengües de la 
UAB per al curs 2012-2013. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'ACORDA: 
 

Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2012-2013, d'acord amb el que consta en el 
document CE 19/07-2012. 
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Acord 35/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Comptabilitat Analítica de la UAB de l'exercici 2010 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l'article 28.4.d del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès que amb caràcter anual, s'informa a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre la Comptabilitat 

Analítica de la UAB, una vegada aquesta informació ha estat tractada a la Comissió d'Economia i d'Organització 
delegada del Consell de Govern. 
 
Vist que a la Comissió d'Economia i d'Organització delegada del Consell de Govern reunida en data 11 de maig 
de 2012 es va informar sobre la Comptabilitat Analítica de la UAB de l'exercici 2010. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, s'informa sobre la Comptabilitat Analítica de la UAB de 

l'exercici 2010 i 
 
S'ACORDA: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la Comptabilitat Analítica de la UAB 
corresponent a l'exercici 2010. 
 

 
Acord 36/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Informació sobre les directrius per a l'exercici 2011 en relació a les auditories de comptes anuals d'universitats 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Vistes les directrius per a l'exercici 2011 establertes pel Departament d'Economia i Coneixement de la 

Generalitat de Catalunya en relació a les auditories de comptes anuals d'universitats. 
 
Vist l'article 28.4.d del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors s'informa sobre les esmentades directrius i 

 
S'ACORDA: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de les  directrius per a l'exercici 2011 en 
relació a les auditories de comptes anuals d'universitats. 
 
 

Acord 37/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents 

a l'exercici 2011 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Atès que l'ingrés confirmat per la UAB pel que fa al pressupost corresponent a l'exercici 2011 del Consell Social 
és de 471.465,20 euros. 
 
Vist l'acord  plenari 10/2011, de 24 de març, pel qual s'aprova el pressupost del Consell Social per a l'exercici 
2011, en el que a la partida d'ingressos pressupostats en el capítol 4 hi figuren 469.833,29 euros per a 
l'exercici 2011. 

 
Atès que, amb motiu de l'exposat, existeix una diferència entre l'ingrés pressupostat a l'exercici 2011 i l'ingrés 
liquidat, que és d'import 1.631,91 euros, es presenta la modificació de crèdit del pressupost 2011 d'import 
1.631,91 euros, per tal que es reflecteixi la quantia d'ingrès realment assignada al pressupost del Consell 
Social. 

 
Vist l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 
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Vist l'article 124 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l'article 28.2.j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'ACORDA: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificacions de crèdit del pressupost del 

Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'exercici 2011, d'acord amb el que 
consta en el document CE 20/07-2012. 
 
 
Acord 38/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l'exercici 2011 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist l'article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. 
Vist l'article 28.2 apartat j, i l'article 33 del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la 
UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'ACORDA: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l'exercici de 2011, d'acord amb el que consta en 

el document CE 21/07-2012. 
 

 
Acord 39/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període de l'1 de juny fins el 30 de juny 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 de l'1 de juny al 30 de juny de 2012. 
 
Vist l'article 89, apartat g, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 

 
Vist l'article 28.2 apartat 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 de l'1 de juny al 30 de 
juny de 2012, d'acord amb el que consta en el document CE 22/07-2012. 
 
2) Comunicar el present 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 40/2012, de 11 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Contractes formalitzats en el primer trimestre de l'exercici 2012 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Vist l'article 89.l de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya. 
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Vist l'article 184 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l'article 28.3.j del Reglament d'Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la relació de contractes formalitzats en el primer trimestre de l'exercici 2012, la qual ha estat facilitada 
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

 
S'ACORDA: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per 
la UAB en el primer trimestre de l'any 2012. 
 

 

I.2.3. Comissió Societat-Universitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 8/2012, de 12 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 

 
Candidat a rebre el Premi Universitat-Societat de l’any 2012 que concedeix el Consell Social en el marc de la 

Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 30.2.b) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 12/2010, pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 16 de novembre, pel 

qual s’aprova l’acord de col·laboració econòmica entre el Consell Social de la UAB i l’Associació d’Amics de la 

Universitat Autònoma de Barcelona en concepte del Premi Universitat-Societat, en base al qual el Consell 
Social, durant la vigència de l’acord, farà una aportació anual de 2.000 euros a compte de les despeses del 
Premi Universitat-Societat. 
  
Vist l’acord 49/2011, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 22 de desembre, pel qual s’aprova el pla anual 

d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2012, que inclou la 
col·laboració del Consell Social amb el projecte Premi Universitat-Societat de l’Associació d’Amics de la UAB. 
  
Vist l’acord 52/2011, pres pel Ple del Consell Social realitzat el 22 de desembre, pel qual s’aprova el pressupost 
del Consell Social per a l’exercici 2011, en el qual s’inclou una aportació econòmica d’import 2.000 euros per al 
projecte Premi Universitat-Societat de l’Associació d’Amics de la UAB. 
  

  
Atès que la Comissió Societat-Universitat del Consell Social aprova el candidat a ser guardonat amb el Premi 
Universitat-Societat en base a la proposta de candidats que li tramet l’Associació d’Amics de la UAB, a les 

propostes de candidats que aporten els membres de la Comissió, i als candidats tinguts en consideració per als 
premis dels anys anteriors i que no han estat guardonats. 
  
Vista la relació de candidats que proposa l’Associació d’Amics de la UAB de cara al Premi de l’any 2012 segons 

l’acord pres per la seva Junta Executiva. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
  
S’ACORDA: 
  

1)  Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat que concedeix el Consell Social en el 
marc de la Festa anual de l'Associació d'Amics de la UAB de l'any 2012, d'acord amb el següent ordre de 
preferència: 
  
     Primer.-   Sr. Ferran Adrià 

     Segon.-   Sra. Maria Reig 
     Tercer.-   Sr. Jordi Savall 
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2)  Comunicar al president de l'Associació d'Amics de la UAB el present acord a efectes que des de l'Associació 

es puguin fer les gestions que corresponguin. 
 

 
Acord 9/2012, de 12 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Memòria d’activitats del Consell Social de la UAB per al període juliol 2011-juny 2012 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Atès que el Consell Social de la UAB elabora, cada any, una memòria abreujada amb els trets més rellevants de 
la seva activitat. 
  
Atès que, com és habitual de cada any, la UAB incorpora en la seva memòria anual la memòria d’activitats del 
Consell Social que s’aprova en la Comissió Societat-Universitat. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 
  
a)  Aprovar la memòria d’activitats del Consell Social de la UAB per al període juliol 2011-juny 2012, d’acord 
amb el que consta en el document CSU 02/07-2012. 
  

b)  Comunicar el present acord a la Secretària General i al Cap de la Unitat d’Estudis de la UAB, a efectes de les 
gestions que corresponguin en relació a la memòria de la UAB per al curs 2011-2012. 
 
 
Acord 10/2012, de 12 de juliol, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 

Calendari d’execució i conceptes a finançar pel Consell Social per als projectes UAB-Emprèn i PIMEInnova 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el consell social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat 
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de 

la qualitat de l’activitat universitària. 
  
Atès l’article 30.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 49/2011 pres pel Ple del Consell Social de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Pla anual 
d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 2012. 
  

Atès que en el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 
2012 s’acorda: 
  

     -  En la línia 2.b.2.A, col·laborar en el projecte PIMEInnova. 
     -  En la línia 2.b.2.B, col·laborar en el projecte UAB-Emprèn. 
  

Vist que en la Comissió Societat-Universitat realitzada el dia 15 de maig de 2012 es sol·licita que en la propera 
reunió de la Comissió s’informi sobre el calendari d’execució i conceptes a finançar pel Consell Social per als 
projectes UAB-Emprèn i PIMEInnova. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 

  
La Comissió Societat-Universitat es dóna per assabentada el calendari d’execució i conceptes a finançar pel 
Consell Social per als projectes UAB-Emprèn i PIMEInnova, d’acord amb el que consta en el document CSU 
03/07-2012. 
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I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 71/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern 

A proposta de l’equip de Govern, el Consell de Govern ha aprovat la declaració de defensa de la Universitat 
Pública, que tot seguit es transcriu: 

DECLARACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA EN 
DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA 

 
El Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, reunit el dia 17 de juliol de 2012, expressa la 

indefugible necessitat de defensar la universitat pública com a peça essencial del sistema de garanties socials 
en una societat democràtica i com a eina fonamental per a promoure la cohesió social i aconseguir una societat 
més avançada, justa i informada. 

 
Davant les crítiques circumstàncies econòmiques, polítiques i socials del moment, el Consell de Govern 
manifesta que: 

 
a) Les universitats públiques presten un servei públic bàsic per a la societat i realitzen una funció social 
essencial. 
 
b) Per tal de dur a terme aquest servei, la universitat pública ha de ser recolzada amb partides pressupostàries 
suficients i estables que evitin la incertesa en el finançament, permetin una planificació coherent a mig termini i 
siguin equiparables amb el finançament mitjà de les universitats europees. Les universitats públiques han de 

respondre amb l’obligació de retre comptes en l’acompliment de les tasques de servei públic que tenen 
encomanades. 
 
c) L’accés a la universitat pública ha d’estar obert a totes les persones independentment del seu estatus social 
o econòmic, sense barreres artificials basades en criteris purament recaptatoris o comptables. Instem, doncs, a 

la creació d’un sistema de taxes equitatiu i conforme amb la missió essencial de la universitat pública i un 
sistema potent de beques que hi garanteixi l’accés i permeti que els estudiants hi puguin desenvolupar la tasca 

d’aprenentatge a temps complet. Reclamem igualment que recaigui en el sistema fiscal la responsabilitat de 
garantir una progressivitat impositiva real i efectiva. 
 
d) L’autonomia universitària, amb un model de governança coherent i democràtic que garanteixi la participació 
de tota la comunitat, és una eina imprescindible per a la realització de les missions fonamentals de docència i 
recerca encarregades a les universitats públiques. 

 
Des d’aquests principis, l’Equip de Govern, amb el suport del Consell de Govern, endega un nou mandat amb 
l’oferta i el requeriment del diàleg i el compromís necessaris per defensar la universitat pública des de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
Acord 72/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

Vista la proposta presentada per la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 

Vist l’article 46.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de legislació aplicable. 

Vistes les disposicions del capítol VIII de l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 

Vista la Disposició final primera del Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, que disposa que la sessió 
constitutiva del Consell d’Estudiants de la UAB es farà dins del termini de 30 dies de l’entrada en vigor d’aquest 
reglament. 

Vist que en data 25 de maig de 2012 es va dur a terme la sessió constitutiva del Consell d’Estudiants i es van 

escollir els membres de la Comissió Permanent i el seu president, vicepresident i secretaria, aixecant la 
corresponent acta. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, el 
Consell de Govern de la UAB ha adoptat el següent 

ACORD 

Donar-se per assabentat de la creació del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, dels 
membres que formen part de la Comissió Permanent així com dels estudiants que ostenten els càrrecs de 
president, vicepresident i secretaria. 
 
 

Acord 73/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb la memòria econòmica, el compte 

de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2011. 

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. 

Vistos els articles 117 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya relatius al 
finançament universitari i vista la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2012, pel que fa als pressupostos de les Universitats Públiques. 

Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i 

que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 

Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les 
propostes que correspon aprovar al Consell de Govern. 

Atès que la proposta de la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2011, va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Economia i d’Organització de data 5 de juliol de 2012. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, 
el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2011. Document 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització  l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

QUART.- 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/Memoriaeconomica2011
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Acord 74/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

Vista la proposta de modificació del calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 presentada pel 
vicerector de Política Acadèmica. 

Vist que el calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 va ser aprovat per acord del Consell de 
Govern de data 25 d’abril de 2012, en el qual no es va incloure el calendaride sol·licitud per al procés 
deconvalidacions per al curs acadèmic 2012/13, quan resulta necessari per a la seva tramitació. 

Vist l'article 12.3.c i 14.3.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 en data 25 d’abril de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Estudis de Grau i de Postgrau, que estableix que li correspon 

informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i 
administratiu. 

Atès que la proposta de modificació del calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 ha estat 

informada favorablement a les sessions de la Comissió d'Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau 
de 11 de juliol 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 de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari academico-administratiu per al curs 2012-2013 en els termes 
següents: 

Es podran sol·licitar convalidacions durant tot el curs acadèmic, amb el benentès que per tenir efectes 
econòmics aquest curs caldrà formalitzar la sol·licitud abans del 23 de novembre de 2012. 

SEGON.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest acord. 

TERCER.- Comunicar el present acord al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
 

Acord 75/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012 pel qual es va delegar puntualment en la Comissió 
d’Estudis de Grau i en la Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria 
d’ordenació acadèmica referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que 

correspongui fins a la propera sessió del Consell de Govern. 

Vist que l’acord abans esmentat també encarrega als presidents de la Comissió d’Estudis de Grau i de la 

Comissió d’Estudis de Postgrau que informin dels assumptes que s’acordin per delegació en matèria d’ordenació 
acadèmica en el proper Consell de Govern. 

Vistos els acords de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau adoptats de 
conformitat amb la delegació abans esmentada i que són els següents: 

1. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 8 de maig de 2012 pel qual s’aprova la creació dels títols 
de màsters universitaris següents: 

Màster Universitari en Retina 

Màster Universitari en Psicopedagogia 
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2. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 8 de maig de 2012 pel qual s’aprova la creació dels títols 
de màsters i diplomes de postgrau propis següents: 

Màster en Infermeria en Transfusió Sanguínia i Teràpia Cel·lular i Tissular 

Màster en Gestió de la cadena de subministrament 

Diploma de postgrau en Infermeria en Donació i Transfusió sanguínia 

3. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 8 de maig de 2012 pel qual s’aprova la creació dels títols 
de doctorat següents: 

Electroquímica. Ciència i Tecnologia 

Informació i documentació en la societat del coneixement 

4. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 5 de juny de 2012 pel qual s’aprova la creació dels títols 
de màsters i diplomes de postgrau propis següents: 

Màster en Analista d'Intel·ligència 

Màster en Docència i Gestió Universitàries 

Diploma de postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari 

Diploma de postgrau en Educació Musical a l'Etapa Infantil 

Diploma de postgrau en Formació per a la Intervenció Socioeducativa en Persones Adultes amb Dificultats 

Especials 

Diploma de postgrau en Comunicació i Humanitats 

Diploma de postgrau en Ideació i Narrativa Audiovisuals 

Diploma de postgrau en Periodisme Literari 

Diploma de postgrau en Instrucció d'Unitats Canines de Treball 

5. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 5 de juny de 2012 pel qual s’aprova la modificació de la 
denominació del màster en “Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Ideació i Narrativa 
Audiovisuals” que passa a denominar-se “Comunicació, Periodisme i Humanitats. Especialitat en Escriptura i 
Creació Audiovisual”. 

6. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 5 de juny de 2012 pel qual s’aprova la creació dels títols 
de màsters universitaris següents, en el termes que s'annexen: 

Màster Universitari en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera 

7. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 5 de juny de 2012 pel qual s’aprova la modificació dels 
títols de màsters universitaris següents: 

Biologia Humana per Antropologia Biològica 

Política Social, Treball i Gènere per Política Social, Treball i Benestar 

Reptes Actuals de la Filosofia per Reptes de la Filosofia Contemporània 
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8. Acord de la Comissió d’Estudis de Postgrau de data 5 de juny de 2012 pel qual s’aprova els minors següents: 

Minoren Estudios Alemanes 

Minoren Estudios Vascos 

Minoren Culturas y Literaturas Románicas Medievales 

Minoren Estudios Gallegos 

Minoren Italiano 

Minoren Estudios de Genero 

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 de la UAB ha adoptat el següent 

ACORD 

Donar-se per assabentats de les actuacions resultat de la delegació en la Comissió d’Estudis de Grau i en la 

Comissió d’Estudis de Postgrau les competències del Consell de Govern en matèria d’ordenació acadèmica 
referents a la programació de títols i d’assignatures de grau i de postgrau que correspongui fins a aquesta 
sessió del Consell de Govern. 
 
 
Acord 76/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vistes les diverses peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades a l’Oficina 
de Programació i Qualitat, 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 posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 

Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

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

Vist l’article 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 25 d’abril 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 creació de títols de màsters universitaris. 

Atès que la proposta de creació de títols de màsters universitaris,ha estat informada favorablement a la sessió 
de la Comissió d’ Estudis de Postgrau de 11 de juliol de 2012 : 

- Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social 

- Identitat Europea Medieval 

- Fisioteràpia del Tòrax 

- Biotecnologia Industrial i Molecular 
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- Formació de Persones Adultes 

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 de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar la creació de títols de màsters universitaris següents: 
 
- Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social 

 
- Identitat Europea Medieval 
 

- Fisioteràpia del Tòrax 
 
- Biotecnologia Industrial i Molecular 
 

- Formació de Persones Adultes 
 

SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació de títols de màsters universitaris al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 

TERCER.- Encarregar el 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 77/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis, 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 posteriors 
modificacions, 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 25 d’abril 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 creació de nous títols de diplomes de postgrau propis va ser informada favorablement a 
la sessió de la Comissió d'Estudis de Postgrau de 11 de juliol de 2012, en els termes següents: 

- Interpretació als Serveis Públics (Àrab, Xinès, Romanès, Rus, Anglès, Francès) 

- Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual 

- Gestió d'Empreses d'Assegurances 

- Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció 

- Policia Científica i Intel·ligència Criminal. Especialitat Conseller en Ciències Forenses 
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- Policia Científica i Intel·ligència Criminal. Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat 
Intel·lectual i Industrial 

Atès que la proposta de modificació de títols de màsters propis va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d'Estudis de Postgrau de 11 de juliol de 2012, en els termes següents: 

- Lideratge per a la Gestió Política per Lideratge i Comunicació per a la Gestió Política 

- La Comunicaciódels Conflictes Internacionals Armats i els Socials per La Comunicació dels Conflictes Armats, 
la Pau i els Moviments Socials 

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 de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 

- Interpretació als Serveis Públics (Àrab, Xinès, Romanès, Rus, Anglès, Francès). Document 

- Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual. Document 

- Gestió d'Empreses d'Assegurances. Document 

- Tècnic Competent per a l'Elaboració de Plans d'Autoprotecció. Document 

- Policia Científica i Intel·ligència Criminal. Especialitat Conseller en Ciències Forenses. Document 

- Policia Científica i Intel·ligència Criminal. Especialitat Documentoscòpia i Perícia Judicial de la Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 

SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació dels títols de màsters propis següents: 

- Lideratge per a la Gestió Política per Lideratge i Comunicació per a la Gestió Política 

- La Comunicaciódels Conflictes Internacionals Armats i els Socials per La Comunicació dels Conflictes Armats, 
la Pau i els Moviments Socials 

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de nous títols de màsters i 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 78/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta d’adaptació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UABpresentada per l’Equip de Govern. 

Atès que la proposta conté les adaptacions necessàries en la composició de les comissions delegades del 

Consell de Govern a l’estructura de l’Equip de Govern, d’acord amb les competències que assumeix cada 
Vicerectorat, així com també modifica la representació dels estudiants en aquestes comissions. 

http://www.uab.cat/doc/InterpretacioalsServeisPublics
http://www.uab.cat/doc/ProduccioGestioCriticaProjecteDissenyActual
http://www.uab.cat/doc/GestioEmpresesAssegurances
http://www.uab.cat/doc/TecnicCompetentElaboracioPlansAutoproteccio
http://www.uab.cat/doc/PoliciaCientificaIntelligenciaCriminal
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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 de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- 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 i de 25 d’abril de 2012, que tot seguit es transcriu: 

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB 

 
(Acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, modificat pels acords de 13 de juliol i de 15 de desembre 

de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, i per l’acord de 17 de juliol de 2012) 
 
PREÀMBUL 
 
En l’acord de 21 d’abril de 2005 el Consell de Govern de la UAB va aprovar la Normativa de creació, composició 
i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, en desenvolupament del capítol IV del Reglament 

del Consell de Govern, de 26 de febrer de 2004, i l’article 62 dels Estatuts de la UAB. 
 
Aquesta normativa ha estat modificada per acords del Consell de Govern de 15 de març i 2 de novembre de 
2006, d’1 de febrer i 25 d’abril de 2007, de 15 de juliol de 2009, per l'acord de 13 de juliol de 2011, per l'acord 

de 15 de desembre de 2011, i per acord de 25 d’abril de 2012. 
 
La normativa que es detalla a continuació és fruit de l’encàrrec fet pel Consell de Govern amb l’objectiu de 

disposar d’un text únic que refongui els diferents acords adoptats pel Consell de Govern en matèria de 
comissions del Consell de Govern, i d’aclarir i harmonitzar alhora algun aspecte que, d’acord amb el Reglament 
del Consell de Govern, és també aplicable als membres de les comissions del Consell de Govern. 
 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Creació 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 62 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell 
de Govern crea les comissions següents: 
 

a) Comissió d’Afers d’Estudiants, 

b) Comissió d’Economia i d’Organització, 
c) Comissió d’Estudis de Grau, 
d) Comissió d’Estudis de Postgrau, 
e) Comissió d’Investigació, 
f) Comissió de Personal Acadèmic, 
g) Comissió de Política Lingüística, 
h) Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics. 

 
Article 2. Composició i funcions 
 
1. La composició i les funcions de les comissions del Consell de Govern són les que s’especifiquen en el títol II 
d’aquesta normativa. 
 
2. D’acord amb l’article 20 del Reglament del Consell de Govern, en els casos en què les comissions actuïn per 

delegació del Consell de Govern, el president o presidenta ha de garantir que s’informarà prèviament els 
membres del Consell de Govern, comunicant-los els punts que s’han de tractar i, si escau, trametent-los la 
documentació corresponent. 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 23 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

Article 3. Elecció dels membres 
 

1. Els membres de les comissions, excepte els que s’esmenten en el paràgraf següent, són elegits pel Consell 
de Govern després d’haver presentat la candidatura corresponent, i d’acord amb el que estableix l’article 24 del 
Reglament del Consell de Govern. 
 
2. Els degans, deganes, directors i directores d’escola, de departament o d’institut són elegits pel seu col·lectiu 
respectiu i d’entre els membres d’aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de 

l’elecció, s’ha de proclamar una persona titular i una persona suplent. 
 
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de ser 
proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat de 
postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
 
Article 4. Durada del mandat 

 
1. El mandat de les comissions és el mateix que el del Consell de Govern. 
 
2. Les prescripcions contingudes en l’article 10 del Reglament del Consell de Govern, aplicables als membres 
d’aquest òrgan de govern, són així mateix aplicables als membres de les comissions del Consell de Govern. En 
aquest sentit, la condició de membre d’una comissió del Consell de Govern es perd per renúncia, per la pèrdua 
de la condició en virtut de la qual fou adquirida i pel fet de deixar de pertànyer a la UAB. També es perd la 

condició de membre d’una comissió del Consell de Govern per la manca d’assistència sense causa justificada a 
tres sessions de la comissió corresponent, llevat en el cas dels membres nats. 
 
Article 5. Assistència i substitucions 
 
1. L’assistència a les sessions de les comissions del Consell de Govern és obligatòria. 

 
2. Quan una causa justificada impedeixi que un degà, degana, director o directora d’escola, de departament o 

d’institut assisteixi a les sessions, es pot substituir pel suplent corresponent, sempre que ho hagi notificat 
prèviament a la Secretaria General. 
 
3. En cas que es produeixi la baixa d’algun membre de la comissió, la vacant s’ha de cobrir amb el suplent 
corresponent. 

 
Article 6. Règim jurídic 
 
El règim de funcionament de les comissions del Consell de Govern és el que estableix el Reglament del Consell 
de Govern de 26 de febrer de 2004. 
 
 

TÍTOL II. COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN 
 
CAPÍTOL I. COMISSIÓ D’AFERS D’ESTUDIANTS 

 
Article 7. Composició 
 

La Comissió d’Afers d’Estudiants està formada per: 
a) El vicerector o vicerectora d’Estudiants i Cooperació, que la presideix. 
b) El vicerector o vicerectora de Política Acadèmica. 
c) El vicerector o vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat. 
d) El coordinador o coordinadora, o càrrec equivalent, per a les relacions amb l’ensenyament secundari. 
e) El gerent o la persona que aquest delegui. 
f) Quatre degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 

centres (una per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i 
ciències humanes). 
g) Quatre membres del professorat, un dels quals ha de ser membre del sector B. 
h) Una persona que representi el personal d’administració i serveis i sigui membre del Consell de Govern. 
i) Sis estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells el seu president. 

j) Una representació del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 
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Article 8. Competències 

1. Correspon a la Comissió d’Afers d’Estudiants:  
a) Aprovar i resoldre les convocatòries de beques i d’ajuts a l’estudi. 
b) Proposar activitats, programes i serveis de suport a l’alumnat. 
c) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria 

d’estudiants, llevat de les que pel seu caràcter estrictament acadèmic corresponguin a la Comissió d’Estudis 
de Grau i a la Comissió d’Estudis de Postgrau, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord 
amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 
d) Fer d'interlocutor ordinari amb el Consell d'Estudiants de la UAB. 

 
2. Correspon a la Comissió d’Afers d’Estudiants aprovar per delegació del Consell de Govern els assumptes 

que aquest òrgan expressament hi delegui. 

 
3. Correspon a la Comissió d’Afers d’Estudiants informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 

aprovades pel Consell de Govern pel que fa a: 

a) Disposicions normatives en matèria d’estudiants, llevat de les que pel seu caràcter estrictament 
acadèmic corresponguin a la Comissió d’Estudis de Grau i a la Comissió d’Estudis de Postgrau. 
b) Plans de tutoria acadèmica. 

c) Política d’ajuts a l’alumnat. 
d) Drets i deures de l’alumnat. 
e) Política d’estudiants en matèria de participació. 
f) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi 
un informe de la Comissió. 

 
CAPÍTOL II. COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ 

 
Article 9. Composició 
 
La Comissió d’Economia i d’Organització està formada per: 

a) El vicerector o vicerectora d’Economia i Organització, que la presideix. 

b) El vicerector o vicerectora de Relacions Institucionals i Territori. 
c) El comissionat o comissionada de la rectora per a la Societat de la Informació, o càrrec equivalent. 
c) El gerent o la persona que aquest delegui. 
d) Quatre directors o directores de departament (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 

ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
e) Un director o directora d’institut universitari d’investigació propi. 
f) Quatre degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 
centres (una per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i 
ciències humanes). 
g) Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, un del sector A i un del 
sector B. 

h) Dos estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
i) 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. 

j) Un representant de la Junta de Personal Docent i Investigador, amb veu però sense vot. 
k) Un representant del Comitè de Personal Docent i Investigador Laboral, amb veu però sense vot. 
l) Un representant de la Junta de Personal Funcionari, amb veu però sense vot. 

m) Un representant del Comitè d’Empresa, amb veu però sense vot. 
 

Article 10. Competències 

 
1. Correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització: 

a) Aprovar les instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 
b) Aprovar les instruccions per al seguiment del pla pluriennal d’inversions. 

c) Aprovar els preus i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries, ser informada de les 
condicions en què es fan aquestes prestacions i vetllar perquè es compleixin. 
d) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de 
Govern en matèria econòmica i en matèria d’administració i organització, i interpretar i desenvolupar els 
aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 

 
2. Correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització, per delegació del Consell de Govern: 
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a) Aprovar la proposta global de relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis i elevar-la 

al Consell Social. 
b) Establir les directrius generals sobre l’organització de l’administració universitària i dels recursos 

humans. 
c) Crear, modificar i suprimir estructures de gestió per a les estructures bàsiques de la Universitat.  
d) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui. 
 

3. Correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització elaborar i aprovar propostes, que han de ser 
ratificades pel Consell de Govern, pel que fa a: 

a) Model de distribució descentralitzada del pressupost de la Universitat i de les directrius de l’actuació 
dels centres de cost en matèria econòmica. 
b) Comptes anuals que han de ser tramitats davant del Consell Social. 
c) Línies generals del Pla pluriennal d’inversions. 
d) Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern. 

 
4. Correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització informar de les propostes que han de ser discutides i, 

si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a: 
a) Criteris per a elaborar l’avantprojecte de pressupost, la proposta de programació pluriennal i el projecte 
de pressupost anual. 
b) Propostes de plans d’inversions extraordinaris. 
c) Disposicions normatives en matèria econòmica. 
d) Planificació i seguiment econòmic i pressupostari. 
e) Creació, modificació i supressió d'escales del personal d’administració i serveis. 

f) Disposicions normatives en matèria d’organització de l’administració. 
g) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi 
un informe de la Comissió. 

 
CAPÍTOL III. COMISSIÓ D’ESTUDIS DE GRAU 
 

Article 11. Composició 
 

La Comissió d’Estudis de Grau 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 de Relacions Internacionals. 
d) El gerent o la persona que aquest delegui. 

e) Tretze degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 
centres.  
f) Quatre directors o directores de departament (un de cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
g) Dos estudiants de grau, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB.  
h) Dos professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B. 
i) 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. Correspon a la Comissió d’Estudis de Grau: 

a) Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals que es proposin anualment, d’acord 
amb les línies estratègiques i els recursos disponibles. 
b) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació institucional corresponents als estudis de grau. 
c) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de 
Govern en matèria acadèmica, de qualitat i d’avaluació dels estudis de grau, i interpretar i desenvolupar 
els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 

 
2. Correspon a la Comissió d’Estudis de Grau, per delegació del Consell de Govern: 

a) Aprovar els plans d’estudis dels estudis de grau 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 les mencions al títol de grau. 
c) Aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de grau. 
d) Aprovar els criteris d’admissió als estudis de grau i el nombre de places. 

e) Autoritzar el canvi d’estudis per interdisciplinarietat. 
f) Autoritzar el canvi d’itinerari dins els mateixos estudis. 
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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. 

 
3. Correspon a la Comissió d’Estudis de Grau 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 grau de la UAB 
b) Disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau. 
c) Calendari acadèmic i administratiu. 

d) Implantació, creació, modificació i supressió de centres, departaments, ensenyaments i títols de 
grau, 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 D’ESTUDIS DE POSTGRAU 
 

Article 13. Composició 
 
La Comissió d’Estudis de Postgrau està formada per: 
 

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

c) El vicerector o vicerectora d’Investigació. 
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 (una per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i 
ciències humanes). 
f) Vuit directors o directores de departament (dos per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 

ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
g) Quatre coordinadors o coordinadores de titulació de postgrau (un per cada àmbit: ciències experimentals 

i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
h) Dos estudiants de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
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, 
una de les quals com a mínim una ha de ser membre del Consell de Govern. 

k) Dos membres del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 
l) Un director o directora d’institut universitari d’investigació propi. 

 
Article 14. Competències 
 
1. Correspon a la Comissió d’Estudis de Postgrau: 

a) Assumir les competències que en relació amb tots els estudis de postgrau (màster, doctorat, títols 

propis i formació permanent) s’estableixen en la normativa vigent. 
b) Aprovar el model de distribució de la subvenció de doctorat. 
c) Aprovar el règim econòmic dels cursos de formació continuada. 

d) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació institucional corresponents als estudis de postgrau. 
e) Aprovar l’aplicació dels programes d’estudis d’inserció professional i de satisfacció de les persones 
que acaben de finalitzar els estudis. 

f) Establir les prioritats de les accions de relacions internacionals que es proposin anualment, d’acord 
amb les línies estratègiques i els recursos disponibles. 
g) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de 
Govern en matèria acadèmica, de qualitat i d’avaluació dels estudis de postgrau, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta 
qüestió. 

 

2. Correspon a la Comissió d’Estudis de Postgrau, per delegació del Consell de Govern: 
a) Aprovar els plans d’estudis de tots els estudis de postgrau (inclòs el doctorat) 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 d’estudis de postgrau. 

c) Proposar l’acreditació de títols propis. 
d) Aprovar els criteris d’admissió als estudis de postgrau i el nombre de places. 

e) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui. 
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3. Correspon a la Comissió d’Estudis de Postgrau 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 postgrau de la UAB. 
b) Disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de postgrau. 
c) Calendari acadèmic i administratiu. 
d) Implantació, creació, modificació i supressió d’ensenyaments i títols de postgrau, 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 V. COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Article 15. Composició 
 
La Comissió d’Investigació està formada per: 

a) El vicerector o vicerectora d’Investigació, que presideix la Comissió. 
b) El vicerector o vicerectora de Projectes Estratègics i Planificació de la Universitat. 
c) El vicerector o vicerectora de Relacions Internacionals. 
d) El gerent o la persona que aquest delegui. 
e) Quatre directors o directores de departament (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 

ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
f) Un director o directora d’institut universitari d’investigació propi. 

g) Quatre professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la 
salut, ciències socials i ciències humanes), dels quals com a mínim un ha de ser del sector B i dos han 
de ser caps de grups SGR (un, dels camps de les ciències experimentals i tecnologies i de les ciències 
de la salut, i un altre, dels camps de les ciències socials i de les ciències humanes). 

h) Una persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars). 
i) Un estudiant de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 

j) Una persona  que representi la Junta de Personal Docent i Investigador, amb veu i sense vot. 
k) Una persona que representi el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador, amb veu i sense 

vot. 
l) Un membre del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 

 
Article 16. Competències 
 

1. Correspon a la Comissió d’Investigació: 
a) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca. 
b) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria 
d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els 
principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 

 
2. Correspon a la Comissió d’Investigació, per delegació del Consell de Govern: 

a) Aprovar la creació, la modificació i la supressió de grups de recerca. 
b) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui. 

 

3. Correspon a la Comissió d’Investigació elaborar i aprovar propostes, que ha de ratificar el Consell de 
Govern, pel que fa a: 
a) Reconeixement d’unitats de recerca associades a la UAB. 

b) Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern. 
 
4. Correspon a la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, 

aprovades pel Consell de Govern pel que fa a: 
a) Programació i línies generals de la recerca. 
b) Creació, modificació, supressió d’instituts universitaris propis i centres d’estudis i de recerca. 
c) Disposicions normatives en matèria d’investigació.  

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

 
CAPÍTOL VI. COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC 
 

Article 17. Composició 
 

La Comissió de Personal Acadèmic està formada per: 
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a) El vicerector o vicerectora de Personal Acadèmic, que la presideix. 

b) El vicerector o vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat. 
c) El gerent o la persona que aquest delegui. 

d) Vuit directors o directores de departament (dos per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
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) Un director o directora d’institut universitari d’investigació propi membre del Consell de Govern 

g) Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre que no siguin degans o 
directors d’escola ni directors de departament, un dels quals ha de ser del sector B. 
h) Una persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars). 
i) Dos estudiants de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
j) Una persona que representi la Junta de Personal Docent i Investigador, amb veu i sense vot.  
k) Una persona que representi el Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador, amb veu i sense 
vot. 

l) Dos membres del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 
 
Article 18. Competències 

 
1. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic: 

a) Aprovar les concessions d’anys sabàtics. 
b) Aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents. 
c) Aprovar el reconeixement de la condició de col·laborador de docència. 
d) Aprovar el desenvolupament dels sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic. 
e) Aprovar l’aplicació dels sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic. 
f) Aprovar l’avaluació de trams docents. 
g) Aprovar la concessió de trams de gestió. 

h) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de 
professorat pel Consell de Govern, 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 Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern: 

a) Aprovar les convocatòries per a la provisió de places de funcionaris dels cossos docents i del personal 

acadèmic contractat. 
b) Ratificar la proposta de membres de les comissions dels concursos de personal acadèmic proposats pels 
departaments. 
c) Aprovar la composició de les comissions dels concursos de professorat lector. 
d) Aprovar els nomenaments de professors i professores emèrits. 
e) Aprovar la comunicació al Consell d’Universitats de les places que s’han d’habilitar. 
f) Autoritzar l’adscripció de membres del personal acadèmic d’una àrea de coneixement o especialitat en 

departaments diferents dels de la seva àrea o especialitat. 
g) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui. 

 
3. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic elaborar i aprovar propostes, que han de ser ratificades pel 

Consell de Govern, pel que fa a: 

a) L’adscripció personal del professorat a les estructures bàsiques de la Universitat. 
b) La relació de llocs de treball del personal acadèmic i del personal investigador en formació contractat, i 

les retribucions addicionals per a activitats docents, investigadores i de gestió. 
c) Els costos derivats de les propostes de canvis de denominació, de categoria o de dedicació de places de 
personal acadèmic i del personal investigador en formació. 
d) Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern. 

 
4. Correspon a la Comissió de Personal Acadèmic informar de les propostes que han de ser discutides i, si 

escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a: 
a) Disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de personal investigador en formació. 
b) Sistemes d’avaluació del rendiment del personal acadèmic. 
c) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi 
un informe de la Comissió. 

 
CAPÍTOL VII. COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

 
Article 19. Composició 
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La Comissió de Política Lingüística està formada per: 

a) El vicerector o vicerectora de Relacions Internacionals, que presideix la Comissió. 
b) El secretari o la secretària general. 

c) El gerent o la persona que aquest delegui. 
d) Dos degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 
centres: un, dels camps de les ciències experimentals i tecnologies i de les ciències de la salut, i l’altre, dels 
camps de les ciències socials i de les ciències humanes. 
e) Un director o directora de departament o d’institut universitari d’investigació propi. 
f) Quatre professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la 

salut, ciències socials i ciències humanes), un dels quals ha de ser membre del sector B. 
g) Dos estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
h) Un membre del personal d’administració i membre del Claustre. 

 
Article 20. Competències 
 
1. Correspon a la Comissió de Política Lingüística: 

a) Aplicar el Pla de llengües de la UAB. 
b) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts per a fomentar l’ús de la llengua catalana. 
c) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria de 
política lingüística pel Consell de Govern, 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 Política Lingüística aprovar, per delegació del Consell de Govern, els assumptes 

que aquest òrgan expressament hi delegui. 
 

3. Correspon a la Comissió de Política Lingüística informar de les propostes que han de ser discutides i, si 
escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a: 
a) Disposicions normatives en matèria de política lingüística. 
b) Qualsevol altra matèria que estableixi el Consell de Govern. 

 
CAPÍTOL VIII. COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS 

 
Article 21. Composició 
 
La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics està formada per: 

a) El vicerector o vicerectora de Projectes Estratègics i Planificació de la Universitat, que presideix la 

Comissió. 
b) El vicerector o vicerectora d’Investigació. 
c) El gerent o la persona que aquest delegui. 
d) Quatre directors o directores de departament (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, 
ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes), dels quals com a mínim un ha de ser membre del 
Consell de Govern. 
e) Un director o directora d’institut universitari de recerca. 

f) Un director o directora de centre d’estudis i recerca. 
g) Un director o directora de centre d’innovació tecnològica. 
h) Dos degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 

centres (un, dels camps de les ciències experimentals, tecnologies o ciències de la salut, i l’altre, dels 
camps de les ciències socials o ciències humanes). 
i) Dos professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, dels quals com a mínim un 

ha de ser del sector B. 
j) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis: un membre del Consell de Govern i 
un membre del Claustre. 
k) Un estudiant de postgrau, que pertanyi al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
l) Un membre del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 

 
Article 22. Competències 

 
1. Correspon a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics: 

a) Aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de transferència de coneixements i de tecnologia en el marc 
legal vigent. 
b) Aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de 

Govern en matèria de transferència de coneixements, d'adscripció de la recerca corresponent al personal de 
la UAB en altres institucions externes de recerca i transferència, de propietat intel·lectual i industrial i de 
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creació d'empreses tecnològiques, així com interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord 

amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 
   

2. Correspon a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics aprovar, per delegació 
del Consell de Govern: 
a) Aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la 
transferència de coneixements. 
b) Aprovar i modificar els reglaments dels serveis universitaris de suport a la recerca i a la transferència de 
coneixements. 

c) Qualsevol altre assumpte que el Consell de Govern hi delegui. 
 
3. Correspon a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics emetre informes sobre 

les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern en matèria de: 
a) Programació i línies generals de la política de transferència de coneixements. 
b) Programació i definició dels projectes estratègics en el camp de la recerca i de la transferència de 
coneixements. 

c) Disposicions normatives i establiment de criteris genèrics pel que fa a: 
 Transferència de coneixements. 
 Adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en altres institucions de recerca i 
transferència externes. 
 Propietat intel·lectual i industrial. 
 Creació d’empreses de base tecnològica a la UAB i criteris sobre la participació de la UAB en 
aquestes. 

 Relacions de la UAB amb el Parc de Recerca UAB. 
 Marc legal de referència en les relacions entre la UAB i l’Esfera UAB. 

d) Adscripció i desadscripció d'instituts universitaris amb personalitat jurídica pròpia. 
e) Qualsevol altra matèria que la normativa vigent estableixi o per a la qual el Consell de Govern requereixi 
un informe de la Comissió. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 

1. Les comissions delegades del Consell de Govern es poden convocar i poden celebrar les seves sessions per 
mitjans electrònics, d'acord amb el que disposa el Reglament d'us de mitjans electrònics en l'àmbit de la UAB i 
la resta de la normativa vigent aplicable. 
 
2. Es faculta la secretària general i el comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació per tal que 

estableixin els procediments i les previsions tècniques necessàries per al desplegament efectiu de les sessions 
de les comissions delegades del Consell de Govern que se celebrin virtualment, a distància o mixtes, perquè els 
hi donin la difusió oportuna i perquè en donin compte al Consell de Govern als efectes oportuns. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Mentre no es procedeixi a la constitució de les comissions amb la composició que s’aprova en virtut d’aquesta 

normativa, continuen actuant les comissions amb la composició i funcions que estableix la normativa fins ara 
vigent. 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogats l’Acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel qual s’aprova la Normativa sobre 

creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, i els acords del mateix Consell 
de Govern de 13 de juliol i 16 de desembre de 2011 i de 25 d’abril de 2012 que la modifiquen, així com totes 
les disposicions normatives de rang igual o inferior que contradiguin el que disposa aquesta nova normativa.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà de ser aprovada pel Consell de Govern. 

 

SEGON.- 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. 

TERCER.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors. 
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QUART.- 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 79/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat de modificació de la regulació sobre el document de 
compromís doctoral, entès com una eina de la universitat per a la supervisió i seguiment del doctorand, de 

conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat. 

Atesa la necessitat de modificar de manera puntual l’article 350 del Text Refós de la Normativaacadèmica de la 
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 

1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu 
contingut a la legalitat vigent quant a l’obligatorietat de la formalització del document de compromís i a les 
conseqüències que es poden derivar de la manca de formalització de l’esmentat document de compromís per 
part del doctorand. 

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 64.d dels Estatuts de la UAB i l'article 3. del Reglament del Consell de Govern, aprovat pel Consell 
de Govern de data 26 de febrer de 2004, que estableixen que correspon al Consell de Govern regular els 
assumptes objecte de la seva competència en matèria, entre d'altres, d'ordenació acadèmica. 

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 15 de juliol de 2009, 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 del’article 350 del Text Refós de la Normativaacadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada 
pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu contingut a la legalitat vigent, 

va ser informada favorablement a la sessió conjunta de la Comissió de Grau i de la Comissió de Postgrau en 
data 11 de juliol de 2012. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat, el 
Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article 350 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada 
pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, que queda redactat de la manera següent: 

Article 350. El document de compromís 

1. El document de compromís estableix el marc de la relació entre el doctorand, el director, el tutor acadèmic 
de la tesi i la UAB, amb els drets i els deures de cadascú.  

2. El document de compromís estableix les funcions de supervisió dels doctorands i ha d’incloure un 
procediment de resolució de conflictes i preveure els aspectes relatius als drets de propietat intel·lectual o 
industrial que puguin generar-se en l’àmbit del programa de doctorat. 

3. El document l’han de signar el doctorand, el director, el tutor acadèmic i el coordinador del programa de 
doctorat.  
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4. El document de compromís s’ha de lliurar degudament signat a la comissió acadèmica del programa, que el 

custodia, un cop s’hagi assignat un director de tesi al doctorand i com a màxim en el termini de tres mesos des 
de l’admissió del doctorand al programa. 

5. En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, l’admissió i la 
matrícula a l’estudi de doctorat quedaran sense efecte, i no es tindrà dret a la devolució del preu de la 
matrícula. 

SEGON.- Ordenar la seva entrada en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern. 

TERCER.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 

QUART.- Encarregar la vicerectora de Qualitat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

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 80/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta de regulació dels programes d’estudis internacionals conjunts de graus i de màsters 
presentada pel vicerector de Relacions Internacionals. 

Atès que la proposta de normativa preveu, entre d’altres, l’organització de programes d’estudis internacionals 

conjunts entre la UAB i altres universitats estrangeres per a l’obtenció d’un títol únic o de títols múltiples de 
grau o de màster universitari;  la regulació del conveni de col·laboració que s’ha de signar entre les diferents 
universitats que participin en els programes, els aspectes administratius relatius a la matrícula, les taxes i els 
preus acadèmics, la gestió dels expedients i l’emissió dels títols i del suplement Europeu al Títol (SET), així com 
la classificació dels diferents tipus d’estudis internacionals conjunts. 

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 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials. 

Vist el que disposen els articles 64. d) i 171 dels Estatuts de la UAB sobre la impartició conjunta 
d’ensenyaments amb altres universitats. 

Vist els articles 12.3 i 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 25 d’abril de 2012, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que 

estableix que els correspon informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions 
normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau i de postgrau respectivament. 

Atès que la proposta de regulació dels programes d’estudis internacionals conjunts de graus i de màsters, va 
ser informada favorablement a la sessió conjunta de la Comissió de Grau i de la Comissió de Postgrau en data 
11 de juliol 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 de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la normativa sobre programes d’estudis internacionals conjunts de graus i de màsters, que 
tot seguit es transcriu: 
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Normativa sobre programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de 

màster 
 

Índex 
 
Títol I. Disposicions generals 

 Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 

 Capítol II. Definició dels estudis internacionals conjunts de grau i de màster 

 
Títol II. Organització dels estudis internacionals conjunts  

 Capítol I. Conveni de col·laboració 

 Capítol II. Aspectes administratius  

 
Títol III. Tipus d’estudis internacionals conjunts  

 Capítol I. Estudis internacionals conjunts de grau 

 Capítol II. Estudis internacionals conjunts de màster 

 

Disposició transitòria
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Títol I. Disposicions generals 
 

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Article 1. Objecte 
 
1. Aquesta normativa té per objecte regular l’organització de programes d’estudis internacionals conjunts entre 
la UAB i altres universitats estrangeres per a l’obtenció d’un títol únic o de títols múltiples de grau o de màster 

universitari.  
 
2. Quan la UAB organitza programes d’estudis conjunts amb altres universitats estrangeres, hi ha de signar un 
conveni de col·laboració, el qual s’ha d’acompanyar d’una certificació, expedida per l’autoritat competent o 
l’entitat acreditadora, del caràcter oficial o acreditat de la universitat o les universitats estrangeres que hi 
participen. 
 

Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
Les disposicions d’aquesta normativa són aplicables als programes d’estudis internacionals parcialment o 
totalment conjunts de grau o de màster en què la UAB participa, mitjançant un conveni, amb altres universitats 
estrangeres. 
 
Capítol II. Definició dels estudis internacionals conjunts de grau i de màster 

 
Article 3. Classificació dels estudis internacionals conjunts de grau i de màster 
 
Els estudis internacionals conjunts es poden classificar en programes conjunts, programes amb mòduls 
conjunts i programes conduents a l’obtenció de títol múltiple per reconeixement acadèmic. 
 

a) Programes internacionals conjunts 

Els programes internacionals conjunts són programes d’estudis oferts de manera col·laborativa per dues o 
més institucions d’educació superior de diferents països, basats en un pla d’estudis o currículum únic, 
definit i reconegut conjuntament, en què totes les institucions ofereixen un mínim de crèdits en el marc de 
l’oferta global dels estudis. 
El programa conjunt és gestionat, de manera consorciada, per totes les universitats que hi col·laboren, una 
de les quals actua com a coordinadora del programa.  

Els estudiants fan els estudis en almenys dues de les institucions participants del programa. 
Un cop superats satisfactòriament els crèdits previstos en el pla d’estudis, els estudiants obtenen un títol 
conjunt, reconegut per totes les institucions d’educació superior (d’acord amb els respectius marcs legals), 
que emet una de les institucions en nom de tot el consorci, o, en aquells casos en què el marc legal 
d’alguns dels països participants no permeti l’expedició d’un títol únic, el títol de cada una de les diferents 
universitats on s’ha fet una part del programa d’estudis (títol múltiple). 
  

b) Programes internacionals amb mòduls conjunts 

Els programes internacionals amb mòduls conjunts són programes d’estudis oferts de manera col·laborativa 
per dues o més institucions d’educació superior de diferents països, en què s’acorda la programació 
conjunta d’una part dels crèdits que configuren els plans d’estudis locals respectius. Els continguts que no 
són conjunts poden ser reconeguts acadèmicament per la resta d’universitats incloses en el programa, 
sempre que hi hagi afinitat en els continguts i en les competències assolides. 

Els estudiants reben una part de l’oferta formativa a la universitat d’origen i la resta, en alguna de les 
universitats incloses en el programa.  
 
c) Programes internacionals conduents a l’obtenció de títol múltiple per reconeixement 

acadèmic 

Els programes internacionals conduents a l’obtenció de títol múltiple són programes d’estudis oferts de 
manera col·laborativa per dues o més institucions d’educació superior de diferents països, basats en 
diferents plans d’estudis locals, l’afinitat de continguts i de competències adquirides dels quals permet 

acordar un reconeixement acadèmic recíproc.  

Els estudiants reben una part de l’oferta formativa a la universitat d’origen i la resta, en alguna de les 
universitats incloses en el programa.  
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Un cop superats els crèdits previstos, els estudiants obtenen, mitjançant reconeixement acadèmic, el títol 

de cada una de les diferents universitats on han fet una part del programa d’estudis (títol múltiple). 
 

 
Títol II. Organització dels estudis internacionals conjunts  
 
Capítol I. Conveni de col·laboració 
 
Article 4. Conveni de col·laboració (consortium agreement) 

 
Les universitats participants en l’organització de programes internacionals conjunts han de signar un conveni 
(consortium agreement), el qual ha d’establir, com a mínim, la universitat responsable de la custòdia dels 
expedients i de l’expedició i el registre del títol, així com el procediment de modificació o extinció del pla 
d’estudis.  
 
Article 5. Requisits del conveni 

 
El conveni ha de regular, a més de les especificitats que requereixi cada estudi concret, els aspectes següents: 
 

a) El programa formatiu. El programa formatiu ha de recollir l’oferta mínima de crèdits en estudis de grau 

o de màster, amb la seva equivalència en l’ECTS. 

 

L’oferta de mòduls o assignatures de la UAB ha de nodrir-se de mòduls o assignatures preexistents en 

els programes formatius dels diferents estudis que ofereix la UAB. 

 

Excepcionalment, i només en els casos en què ho consideri estratègic, la UAB pot participar en estudis 

internacionals conjunts sense que prèviament hi hagi una oferta d’estudis locals. En aquests casos s’ha 

de valorar que el nombre d’estudiants per als quals s’organitza l’oferta docent que pertoqui sigui 

sostenible econòmicament. 

 

b) El pla de mobilitat. El pla de mobilitat ha de precisar la institució que ofereix els estudis cada semestre, 

ha d’indicar la mobilitat mínima obligatòria, ha d’especificar les diferents opcions de mobilitat i, si 

escau, ha de garantir la reciprocitat en el nombre de places de mobilitat.  

 

c) Els resultats d’aprenentatge i les competències que han d’adquirir els estudiants. Els resultats 

d’aprenentatge i les competències que s’han d’adquirir són els que es defineixen en els documents 

d’aprovació dels estudis. Aquests poden ser comuns o reconeguts acadèmicament. 

 

d) Els requisits d’admissió i els criteris de selecció. Els requisits d’admissió són els que es defineixen en els 

documents d’aprovació dels estudis. Aquests han de ser comuns en el cas de programes conjunts, 

d’acord amb el marc legal d’aplicació a cada universitat participant.  

S’apliquen els criteris de selecció quan així ho estableix el conveni, i un cop verificat que es compleixen 

els requisits d’admissió. Aquests criteris són definits per les universitats signants.  
e) Acreditació i seguiment de la qualitat. Cada programa d’estudis conjunts cal que sigui acreditat d’acord 

amb el que estableix la legislació vigent per a cada universitat participant. El conveni ha d’establir els 

mecanismes de seguiment de la qualitat del programa conjunt. 

 

f) El sistema d’accés i de reconeixement acadèmic, si s’escau. 

 

g) La gestió administrativa i acadèmica del programa. 

 

h) La gestió econòmica del programa. Cada consorci estableix els mecanismes per gestionar la part 

econòmica dels estudis, d’acord amb un pressupost prèviament aprovat. 
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Capítol II. Aspectes administratius 

 
Article 6. Matrícula i cobrament 

 
1. La gestió de la matrícula pot ser centralitzada, en una única universitat, o descentralitzada. 
 
2. Si la matrícula és descentralitzada, l’estudiant s’ha de matricular a la institució d’origen, d’acord amb els 
requisits que s’hagin establert en el conveni. 
 

3. Quan la UAB actua com a universitat d’acollida, ha de matricular els alumnes com alumnes d’intercanvi 
únicament quan el programa doni lloc a un títol conjunt emès per una altra universitat. En cas que el programa 
doni lloc a un títol múltiple s’ha de seguir el procés d’accés per reconeixement acadèmic i de matrícula, com per 
a la resta d’estudiants. 
 
4. Si la matrícula és centralitzada, la universitat responsable de la gestió econòmica de l’estudi conjunt 
centralitza els cobraments i després distribueix els imports d’acord amb els pressupostos prèviament aprovats 

per les universitats signants. La UAB ha de vetllar perquè es recuperi l’import corresponent a les matrícules, 
d’acord amb els preus públics vigents, el nombre de crèdits cursats i el nombre d’estudiants que es matriculin a 
la UAB cada semestre. 
 
Article 7. Taxes i preus acadèmics 
 
1. Els estudiants han d’abonar les taxes i els preus que s’estableixin d’acord amb la modalitat de matrícula: 

  
a) Matrícula descentralitzada: s’han d’abonar totes les taxes establertes a la universitat d’origen. En 

aquest cas, els estudiants fan l’estada de mobilitat com a estudiants d’intercanvi i, per tant, no paguen 

els crèdits que fan a la universitat d’acollida. En el conveni s’ha de garantir el principi de reciprocitat, tot 

concretant el nombre de places de mobilitat i el període que es tindrà en compte per assegurar aquesta 

reciprocitat. En cas que no hi hagi reciprocitat, la institució que enviï més estudiants que els que rep ha 

d’abonar la diferència corresponent. 

 

b) Matrícula centralitzada: s’han d’abonar les taxes que es determinin en el conveni, que són úniques 

per al conjunt de l’estudi. Aquesta taxa única ha de cobrir la despesa mitjana imputable a l’estudi, 

tenint en compte les taxes que s’han d’abonar a cada una de les universitats, en funció de la seva 

participació i dels preus que tinguin estipulats, i les despeses derivades de l’organització conjunta dels 

estudis. 

 

2. Les taxes poden ser diferents: a) per a estudiants de països membres de la Unió Europea i de països als 

ciutadans dels quals, en virtut d’acords internacionals o de legislació específica, sigui aplicable el principi de no-

discriminació per raó de nacionalitat respecte al ciutadans espanyols o de la Unió Europea, o b) per a estudiants 

d’altres països.  

3. L’estudiant ha d’abonar qualsevol altra taxa administrativa que tingui establerta cada universitat i que no 

estigui inclosa en el preu dels estudis que estipuli el conveni. 
 

Article 8. Emissió del títol i del suplement europeu del títol (SET) 
 
1. En els programes d’estudis conjunts que donen lloc a un títol conjunt, la universitat que es designi en el 
conveni és la responsable d’emetre el títol i el SET en nom de tots els socis. En cas que el títol l’expedeixi la 
UAB, cal seguir l’ordenament espanyol en aquesta matèria. 
 

2. Quan, d’acord amb el que estipula el conveni, l’expedició del títol correspongui a la universitat estrangera, 

perquè el títol tingui efecte a l’Estat espanyol s’ha de presentar davant d’una de les universitats espanyoles 

firmants del conveni, per tal que aquesta hi inclogui una diligència en què s’indiqui el títol oficial que 

correspongui i faci els tràmits necessaris per anotar la persona titulada al Registre Nacional de Titulats 

Universitaris Oficials, d’acord amb el que estableixi el marc legal vigent. 

 

3. En els programes que donen lloc a un títol múltiple, totes les universitats on l’estudiant hagi cursat els 
estudis emeten el seu títol. 
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4. En els programes internacionals amb mòduls conjunts, una vegada superats els crèdits previstos, els 

estudiants poden obtenir una certificació conjunta de les universitats participants que acrediti que han cursat 
els mòduls conjunts. Excepcionalment i sempre que el conveni ho prevegi, poden obtenir, mitjançant 

reconeixement acadèmic, el títol de cada una de les diferents universitats on han fet una part del programa 
d’estudis (títol múltiple). 
 
Article 9. Custòdia de l’expedient  
 
1. En els programes d’estudis conjunts que donen lloc a un títol conjunt, només l’entitat emissora del títol 

custodia l’expedient de tots els estudiants. 
 
2. En els programes que donen lloc a un títol múltiple, totes les universitats on l’estudiant ha cursat els estudis 
i que hagin d’emetre un títol custodien l’expedient, des de l’admissió fins a l’emissió del títol. 
 
 
Títol III. Tipus d’estudis internacionals conjunts  

 
Capítol I. Estudis internacionals conjunts de grau 
 
Article 10. Programa de grau conjunt 
 
1. Pla d’estudis. El pla d’estudis ha de ser dissenyat conjuntament per les universitats signants i ha de recollir el 
nombre de crèdits que ofereixen cadascuna de les institucions, així com el nombre de crèdits que l’estudiant ha 

de cursar a cada una de les universitats. 
L’oferta mínima de la UAB en el conjunt del pla d’estudis de grau ha de ser de 90 crèdits ECTS. La UAB ha de 
vetllar perquè hi hagi proporcionalitat en el nombre de crèdits que ofereixen totes les universitats que figuren 
en el títol.  
 
2. Admissió. Els requisits d’admissió i els criteris de selecció han de ser conjunts i d’acord amb la legislació 

vigent de cadascun dels països de les universitats signants. L’admissió final al grau es fa per al conjunt de les 
universitats signants del conveni. 

 
3. Crèdits mínims que cal superar. Per tenir dret al títol conjunt de grau, els estudiants han de superar tots els 
crèdits previstos en el pla d’estudis. 
 
Article 11. Programa de grau amb títol múltiple per reconeixement acadèmic 

 
1. Pla d’estudis. El programa d’estudis és el del grau de la universitat d’origen de l’estudiant. Els resultats 
d’aprenentatge i les competències que s’han d’adquirir són els del grau de la universitat d’origen, i els crèdits 
superats i les competències adquirides a la universitat d’acollida són reconeguts acadèmicament.  
 
2. Accés i admissió. Els requisits d’accés i d’admissió aplicables són els previstos en la legislació vigent en cada 
una de les universitats que emeten el títol.  

 
3. Crèdits mínims que cal superar. Per tenir dret al títol de grau de la UAB, els estudiants han de cursar i 
superar 90 crèdits ECTS a la UAB i completar, entre crèdits cursats i reconeguts, tot el pla d’estudis del títol de 

grau de la UAB. 
 
 

Capítol II. Estudis internacionals conjunts de màster 
 
Article 12. Programa de màster conjunt 
 
1. Pla d’estudis. El pla d’estudis ha de ser dissenyat conjuntament per les universitats signants i ha de recollir el 
nombre de crèdits que ofereixen cadascuna de les institucions, així com el nombre de crèdits que l’estudiant ha 
de cursar a cada una de les universitats. 

L’oferta mínima de la UAB en el conjunt del pla d’estudis de màster ha de ser, com a mínim, equivalent a una 
quarta part dels crèdits obligatoris corresponents al pla d’estudis. En qualsevol cas, la UAB ha de vetllar perquè 
hi hagi proporcionalitat en el nombre de crèdits que ofereixen totes les universitats que figuren en el títol.  
 
2. Admissió i selecció. Els requisits d’admissió i els criteris de selecció han de ser conjunts i d’acord amb la 

legislació vigent de cadascun dels països de les universitats signants. L’admissió final al màster es fa per al 
conjunt de les universitats signants del conveni. 
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3. Crèdits mínims que cal superar. Per tenir dret al títol conjunt del màster, els estudiants han de superar tots 

els crèdits previstos en el pla d’estudis.  
 

Article 13. Programa de màster amb mòduls conjunts 
 
1. Pla d’estudis. El programa d’estudis està basat en l’oferta preexistent de diferents màsters locals a cada 
universitat signant del conveni, en els quals s’inclouen un o més mòduls conjunts entre totes les universitats 
participants. Els resultats d’aprenentatge i les competències que s’han d’adquirir són comuns només pel que fa 
als mòduls conjunts. La resta de mòduls poden ser objecte de reconeixement acadèmic. 

 
2. Admissió i selecció. Cada universitat aplica els seus propis requisits d’admissió i criteris de selecció pel que fa 
a l’accés al màster. No obstant això, per poder optar als mòduls conjunts, cal aplicar els criteris de selecció 
definits conjuntament per les universitats participants. 
 
3. Crèdits mínims que cal superar. Per tenir dret al títol de màster de la UAB, els estudiants han de superar tots 
els crèdits previstos en el pla d’estudis de la UAB. 

 
Article 14. Programa de màster amb títol múltiple per reconeixement acadèmic 
 
1. Pla d’estudis. El programa d’estudis és el del màster de la universitat d’origen. Els resultats d’aprenentatge i 
les competències que s’han d’adquirir són els del màster de la universitat d’origen, i els crèdits cursats i les 
competències adquirides a la universitat d’acollida són reconeguts acadèmicament. 
 

2. Admissió i selecció. Els requisits d’admissió i els criteris de selecció aplicables són els del màster de la 
universitat d’origen. 
 
3. Crèdits mínims que cal superar. Per tenir dret al títol del màster de la UAB, els estudiants han de cursar i 
superar, com a mínim, l’equivalent a una quarta part dels crèdits corresponents al pla d’estudis del màster de la 
UAB i completar, entre crèdits cursats i reconeguts, tot el pla d’estudis del títol de màster de la UAB. 

 
 
Disposició transitòria 
Aquesta normativa és aplicable a tots els acords de programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de 

màster que se subscriguin a partir de l’endemà que sigui aprovada. Els acords subscrits anteriorment 
mantindran les condicions pactades en el conveni mentre aquest sigui vigent. 

 

SEGON.- Incorporar el text d'aquesta normativa en el text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 

als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 

TERCER.- Ordenar la seva entrada en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Consell de Govern, tot entenent 
que la seva aplicabilitat es durà a terme en els termes que disposa la disposició transitòria primera d'aquest 
text normatiu. 

QUART.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 

CINQUÈ.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

SISÈ.- 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 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació de modificació i, si s’escau, d’extinció del 
Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus per tal de minimitzar l’impacte econòmic i garantir la viabilitat 
dels projectes d’investigació compromesos amb la Comunitat Europea. 
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Vist que el Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus va ser constituït mitjançant Decret 206/1985, de 15 

de juliol, amb la finalitat d’aprofundir en l’estudi dels temes europeus i la seva difusió i promoció, integrat per la 
Generalitat de Catalunya a través del Patronat Català Pro Europa i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Vista la desvinculació de la Generalitat de Catalunya del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus. 

Vist l’informe de situació del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus. 

Vist el que disposa l'article 64.7 dels Estatuts de la UAB com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social, entre d’altres, la modificació i/ò extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i 
desenvolupament dels fins de la Universitat. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la modificació i, si s’escau, l’extinció del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus, 
facultant expressament als representants de la Universitat Autònoma de Barcelona en el si dels òrgans de 
govern del Consorci Institut Universitari d’Estudis Europeus perquè adoptin els acords necessaris en execució 
del present acord. 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerents de recerca i d’economia, per tal que portin a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 82/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 

Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació en relació amb l’aprovació del conveni 
signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) en data 1 de 
gener de 2012 en virtut del qual la UAB va cedir l’ús d’espais a l’IFAE a l’edifici denominat ‘Taller de 
Mecanització’, en les següents condicions: 

Espais objecte de la cessió d’ús: 880 m2 situat al Taller de Mecanització de la UAB, identificat al plànols 

d’emplaçament i planta. Aquests espais inclouen el dret d’ús d’un espai de 250 m2 adjacent al Taller de 
Mecanització amb la finalitat de facilitar la càrrega i descàrrega d’equipament científic voluminós destinat o 
procedent del Taller de Mecanització. 

Finalitat: L’IFAE haurà de destinar aquest espai al desenvolupament de les seves pròpies activitats i no el podrà 
utilitzar per a cap altra finalitat que no sigui la prevista. L’incompliment d’aquesta clàusula pot donar lloc a 
l’extinció de la cessió del dret d’ús. 

Termini: 5 anys, prorrogable per acord escrit de les parts, per períodes iguals successius, fins al límit de 30 
anys, llevat que una de les parts comuniqui a l’altra, amb sis mesos d’antelació, que vol resoldre-la abans del 
termini establert o no prorrogar-la. 

Cànon: L’IFAE es compromet, amb efectes a partir de l’exercici 2012, a abonar l’import de les despeses directes 
i indirectes derivades de l’ocupació dels 880 m2 segons el següent desglossament de despeses: 

Concepte  

Import 

€/m2/any 
Superfície 
(m2) 

Total 
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Despeses directes  
  

50 880  44.000,00 € 

 
Despeses indirectes  
  

 
15 
  

 
880 
  

 
13.200,00 € 
  

Total 65 
 
880 
  

57.200,00 € 

 
Per tal d’acomodar el nou règim d’assumpció d’espais d’acord amb l’acord núm. 45/2011 del Consell Social, de 
9 de novembre, la UAB i l’IFAE acordaren aplicar una bonificació a la quota que l’IFAE haurà de satisfer a la UAB 
durant els primers cinc anys de duració d’aquest conveni, d’acord amb el quadre següent: 
 

Any 

Crèdit anual 

UAB 

Bonificació  anual 

Quantitats anuals pendents de 

pagament per part del 

Consorci IFAE a la UAB 

2012 57.200 € 42.200 € 15.000 € 

2013 57.200 € 32.200 € 25.000 € 

2014 57.200 € 22.200 € 35.000 € 

2015 57.200 € 12.200 € 45.000 € 

2016 57.200 € 0 € 57.200 € 

 
Vist que aquest acord va quedar condicionat a la seva aprovació per part dels òrgans de govern de la UAB. 
 
Vist que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat 
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentat del conveni formalitzat entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i 
l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) en data 1 de gener de 2012 en virtut del qual la UAB va cedir l’ús 
d’espais a l’IFAE en les condicions establertes als documents 1, 2 i 3; i acceptar la cessió d’ús en els termes de 
l’esmentat negoci jurídic. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 

TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 

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

 
Acord 83/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Vista la proposta de cessió a la Fundació Hospital Clínic Veterinari de la titularitat d’una instal·lació radioactiva 
de 3ª categoria IR-B/451-IRA-2515 destinada al Servei de Gammagrafia presentada pel vicerectorat 
d’investigació. 

Atès que per resolució de 26 d’octubre de 2001 del Cap del Servei d’Energia Elèctrica de la Direcció General 

d’Energia i Mines del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya es va resoldre 
Autoritzar el funcionament de la instal·lació radioactiva de 3a categoria IR-B/451 – IRA-2515 de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en unes determinades condicions. 

Atès que en data 6 de maig de 2005 el Consell Social de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) va 
acordar atorgar a la ‘FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, Fundació Privada’ (FUAB) la 
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concessió administrativa sobre  una porció de terreny de 1.680 m2 (Finca Registral 44.336 del Registre de la 

Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès)  per la construcció i explotació de l’ampliació de l’Hospital Clínic 
Veterinari. 

Atès que l’anterior acord del Consell Social va ser executat en conveni de concessió administrativa atorgat entre 
la UAB i la FUAB en data 7 de novembre de 2005 en virtut del qual es va procedir a atorgar la concessió 
administrativa de la porció de terreny indicat per un període de 20 anys. 

Atès que segons informà el Servei d’arquitectura i Logística de la UAB els espais que configuren la instal·lació 

radioactiva no formen part de la porció de terreny de 1.680 m2 de superfície objecte de concessió 
administrativa. 

Atès que per acord del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008 i 24 de juliol de 
2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la UAB va atorgar la carta fundacional, com a fundador 
únic, davant la Notari de Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol 2.153, de la 

‘FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, FUNDACIÓ PRIVADA’ (HCV), amb una dotació inicial de 30.000 €, 
tenint com a finalitat fundacional la col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en 
activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, 
inclosos els assistencials i hospitalaris. 

Atès que la Fundació Hospital Clínic Veterinari, constituïda en data 30 de juliol de 2008, té intenció d’assumir 
l’explotació de la instal·lació radioactiva, de 3a categoria IR-B/451 – IRA-2515 per la qual cosa està gestionant 
el canvi de titularitat davant la Generalitat de Catalunya. 

Atès que la Generalitat de Catalunya, per tal d’autoritzar el canvi de titular de l’explotació de la citada 
instal·lació radioactiva, demana acreditar, entre d’altres, el títol de propietat de l’esmentada instal·lació per part 
de L’HCV. 

Atesa la descripció que es fa de la instal·lació radioactiva a la resolució incorporada com ANNEX 1, aquesta 

consisteix en: (i) uns espais físics (1 sala de gammagrafia i 1 box principal ubicat a l’antic edifici de l’HCV i 2 
boxs d’aillament a la quadra annexa al mateix) especialment condicionats (obra civil i instal·lacions); (ii) una 
maquinària de manipulació o magatzematge de nucleids o generadora de rais-X; i, (iii) un dipòsit de recollida 
d’orines. 

Atès que els espais físics que formen part de l’esmentada instal·lació són béns demanials de la UAB afectes al 
servei públic l’ús privatiu dels quals han de ser objecte de la corresponent autorització administrativa, 
independentment de qui és la persona titular dels aparells (béns mobles) de la instal·lació radioactiva. 

Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la 
universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques 
i dels Estatuts. 

Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 

econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègic i 
Planificació, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Aprovar la transmissió gratuïta per part de la Universitat Autònoma de Barcelona de la titularitat de la 
instal·lació radioactiva de 3ª categoria IR-B/451 – IRA-2515, a la Fundació Hospital Clínic Veterinari i, com a 
conseqüència d’això, la cessió d’ús gratuït dels espais on aquesta instal·lació està ubicada en terrenys de la 

UAB, pel termini de 4 anys prorrogables per períodes iguals i successius de 4 anys fins al màxim permès per la 
legislació patrimonial i amb l’obligació de destinar-ho a les mateixes finalitats de la instal·lació radioactiva. 
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SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

TERCER.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 84/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació en relació a la ratificació del contracte de 
llicència de Patent número P201031622 amb el títol ‘Derivados de pequeños ARN de interferencia y uso’ 
formalitzat el 29 de maig de 2012 entre, d’una banda, la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i, de l’altra, 
Janus Developments, S.L. 

Atès que el contracte abans esmentat en virtut del qual el CSIC, la UAB i la UB van conferir una llicència 

exclusiva d’ús i explotació de l’ esmentada Patent a Janus Developments, S.L., a canvi d’una contraprestació 
econòmica, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial d’acord amb el contingut de 
l’esmentat conveni. 

Vist l’informe d’idoneitat lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB. 

Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’. 

Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 

UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 

Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Ratificar el contracte de llicència de Patent número P201031622 amb el títol ‘Derivados de pequeños 
ARN de interferencia y uso’ formalitzat el 29 de maig de 2012 entre, d’una banda, la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de 
Barcelona (UB) i, de l’altra, Janus Developments, S.L., en virtut del qual el CSIC, la UAB i la UB van conferir 

una llicència exclusiva d’ús i explotació de l’ esmentada Patent a Janus Developments, S.L., a canvi d’una 
contraprestació econòmica, en tot el món i pel termini de duració dels drets de propietat industrial d’acord amb 
el contingut de l’esmentat conveni.  

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 85/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta del vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació de la UAB en relació amb la creació de 

l’empresa de base tecnològica ASLOGIC, dedicada al disseny de productes personalitzats de molt alt valor 
afegit, basats en tecnologies frontera provinents de la UAB que permetran optimitzar els processos productius 
de les empreses. 

Vist l’informe presentat pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació, en el qual s’especifiquen els 

objectius i la necessitat de creació de l’empresa ASLOGIC i l’objecte de transferència de coneixements, així com 
els beneficis que es preveuen per la UAB. 

Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors 
modificacions, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en el sistema 
productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base 
tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 

Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern 
núm. 24/2011, de 2 de març, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació 
d’empreses de base tecnològica (EBT). 

Vist l’informe favorable de la Comissió de Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics, emès en data 
11 de maig de 2012, en relació amb la creació de ASLOGIC com empresa de base tecnològica i la participació 
de la UAB en l’empresa esmentada. 

Vist que el Consell Social, en data 26 de juny de 2012, ha informat favorablement la proposta de creació de 
l’empresa de base tecnològica ASLOGIC sobre uns extrems no idèntics als informats per la Comissió de 

Transferència del Coneixement i Projectes Estratègics, cosa que requerirà un nou acord per l’esmentat òrgan 
col·legiat de la UAB en la propera sessió a celebrar el proper 19 de juliol de 2012 per ajustar l’informe als 
extrems en els que es presenta la present proposta d’acord. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, la creació de l’empresa ASLOGIC com 

empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i aprovar la participació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat 
(UABFIRMS, S.L.). 

SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10% del capital social de l’empresa, que suposa una aportació 
300 euros. 

TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la 
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què 
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades. 

QUART.- Autoritzar el rector o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents: 

a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 

b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels 
òrgans socials. 
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c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a 

la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que 
disposa el present acord. 

CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’execució i el seguiment dels acords 
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa 
ASLOGIC en el termini d’un any aproximadament. 

SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
 
Acord 86/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 
Per acord del Consell de Govern de data 9 de juny de 2008 es va nomenar un representant del Consell de 

Govern, membre del personal d’administració i serveis, al Consell Social. Així mateix, en data 25 de març de 

2009 es va acordar nomenar representant dels estudiants del Consell de Govern al Consell Social. 

Vist que l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que els membres 

del Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un 
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits 
pel mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys. 

Vist que, en aplicació de la disposició abans esmentada, ha finalitzat el període de quatre anys del membre del 
Consell de Govern representant del personal d'administració i serveis al Consell Social, i que l'estudiant que va 
ser nomenat membre del Consell Social ha deixat de ser membre del Consell de Govern, motius pels quals 
correspon l'elecció d'aquests dos representants. 

Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Escollir el senyor Carlos Pérez Padilla, estudiant, i al senyor Juan Manuel Gomiz Rodriguez, personal 
d’administració i serveis, representants del Consell de Govern al Consell Social. 

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides i al Consell Social. 

TERCER.- Ordenar la publicació d’aquests nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
Acord 87/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació en relació amb l’elecció d’un estudiant membre del 
Consell de Govern en el Consell d’Estudiants de la UAB. 

Vist el Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en data 25 d’abril de 2012, 

el qual estableix en el seu article 2.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un estudiant que 
sigui membre del Consell de Govern. Així mateix, la disposició transitòria segona d’aquest Reglament disposa 
que, fins que no s’aprovi el reglament intern de funcionament del Consell d’Estudiants que prevegi el 
mecanisme d’elecció dels estudiants previstos a l’article 2, apartats b) i d) d’aquest reglament, l’estudiant 
representat membre del Consell de Govern serà escollit pel mateix Consell de Govern. 

Vist que el Consell d’Estudiants de la UAB s’ha constituït en data 25 de maig de 2012, però manca escollir 
l’estudiant membres del Consell de Govern. 

Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Escollir l’estudiant Nilo Ortiz de Zugasti Carrón representant dels estudiants del Consell de Govern en 
el Consell d’Estudiants de la UAB. 

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides i al Consell d’Estudiants de la 
UAB. 
 
 
Acord 88/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  
 

Vistos els recursos de reposició presentats per les Seccions Sindicals de la UAB de CCOO i de la CGT contra els 

acords adoptats a la sessió del Consell de Govern del dia 14 de març de 2012. 

Vista la proposta de resolució dels recursos esmentats presentada per la secretària general d’acord amb 
l’informe del Gabinet Jurídic emès al respecte. 

Atès que els recursos de reposició interposats per les Seccions Sindicals de la UAB de CCOO i de la CGT contra 

els acords del Consell de Govern adoptats el dia 14 de març de 2012 es fonamenten en el fet que la sessió del 
Consell de Govern es va celebrar a la seu de la Direcció General d’Universitats del Departament d’Economia i 
Coneixement en lloc de la sala de juntes del Rectorat i que aquest canvi de lloc que es va comunicar el dia 13 
de març suposa un incompliment del Reglament del Consell de Govern. 

Atès que els Estatuts de la UAB preveuen a l’article 193 que les resolucions del Consell de Govern exhaureixen 
la via administrativa i que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, preveu a 
l’article 116 que els actes administratius que exhaureixen la via administrativa poden ser recorreguts 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat i que, per tant, correspon al Consell de 
Govern adoptar les decisions que s’escaiguin per a resoldre aquests recursos. 

Vist l’informe del Gabinet Jurídic que s’annexa. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’informe emès per part del Gabinet Jurídic i de la proposta que s’eleva a 
aquest Consell de Govern. 

SEGON.- Desestimar els recursos de reposició interposats per les Seccions Sindicals de la UAB de CCOO i CGT, 
d’acord amb la fonamentació jurídica que consta a l’informe del Gabinet Jurídic. 

TERCER.- Encarregar la secretària general la notificació dels anteriors acords als recurrents. 
 
 
Acord 89/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta presentada pel vicerector de Política Acadèmica. 

Vistes les sol·licituds de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de 

l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà, adscrites a la UAB, a favor de la Fundació Privada Escoles 
Universitàries Gimbernat. 

Vist que en data 7 de maig de 2012 el president del Consell Rector del Centre Docent Santa Coloma Societat 
Cooperativa Limitada sol·licita el canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 
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Gimbernat i de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles 

Universitàries Gimbernat en atenció a que la Fundació ha succeït i s’ha subrogat en tots els drets i obligacions 
de Centre Docent Santa Coloma Societat Cooperativa Limitada. 

Vist l’article 5.3 i 11 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i les seves posteriors 
modificacions. 

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

Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a universitats públiques de centres 
docents d’ensenyament superior. 

Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a 
la UAB. 

Vist l’article 12.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord de data 25 d’abril de 2012 pel què fa a les competències de la 
Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà d’aprovar el 
Consell de Govern en matèria d’adscripció i vinculació de centres. 

Atès que el canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat i de l’Escola 
Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat va ser 

informat favorablement a la sessió de la Comissió Conjunta d’Estudis de Grau i d’Estudis de Postgrau de 5 de 
juny 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 de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de canvi de titularitat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 
Gimbernat i de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà a favor de la Fundació Privada Escoles 
Universitàries Gimbernat. 

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

TERCER.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l’execució i 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 90/2012, de 17 de juliol, del Consell de Govern  

 
Vista la proposta de ratificar l’acord de dissolució del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró presentada pel 
vicerectorat de Projectes Estratègics i Planificació. 

Atès que en data 1 de desembre de 2011 el Consell de Direcció del Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró va 
prendre l’acord de dissolució de l’esmentat Consorci. 

Vist l'informe favorable de la Comissió de Transferència de Coneixement i de Projectes estratègics aprovat en 
data 11 de maig de 2012. 

Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social 
l’extinció d’entitats jurídiques en les que participa 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, el Consell de Govern de la UAB ha adoptat els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci Laboratori de Llum Sincrotró pres pel seu Consell de 
Direcció el proppassat 1 de desembre de 2011. 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 

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

 
 

I.4.1. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 27/2012, de 5 de juliol, de la Comissió d’Economia i d’Organització 

Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’informar sobre la memòria econòmica, el 
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre 
de 2011. 

Vist l'article 216.2 dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i 
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 

Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les 
propostes que correspon aprovar al Consell de Govern. 

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.- Informar favorablement la memòria econòmica, el compte de resultats i la liquidació del pressupost 
de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2011. 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

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

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 28/2012, de 5 de juliol, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d'Organització corresponent als preus màxims autoritzats als 
bars restaurants de la UAB per al curs 2012-2013. 
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Ateses les consideracions a tenir en compte per a l'actualització dels preus esmentats. 

Vist l'article 10.1.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'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon aprovar els preus i 
les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries. 

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 la proposta de preus màxims autoritzats als bars restaurants de la UAB per al curs 2012-
2013, que tot seguit es transcriu: 

Taula 1 : Càlcul del percentatge de l'increment de preus màxims autoritzats als  

bars restaurants de la Universitat Autònoma de Barcelona pel curs 2012 - 2013 

    

  
Catalunya 

  
Espanya 

  

a desembre 
2011 

  

a desembre 
2011 

 Variació IPC general 2,5   2,4 

Variació IPC alimentari 2,1  2,1 

 Variació salarial conveni d’hostaleria  0   0 

Comportament força significatiu (productes 
de consum molt freqüent) 

      

Mitja: 1,53   1,50 

    

Mitja de les dues variacions    1,52   

    

    

Variables a tenir en compte:    

    

1. Variació de l’IPC general    

2. Variació de l’IPC alimentari    

3. Variació IPC Hotels, cafés i restaurants    

4. Variació salarial del conveni d’hostaleria    

5. Comportament força significatiu (a l’alça o a la baixa) dels productes de consum molt freqüent. 
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Taula 2: Llista de Preus màxims per al curs 2011/2012; proposta pel curs 2012/2013 i  

                diferencia entre ambdos cursos      

  Preus Proposta 12/13 Diferencia 

  11/12 12/13 arrod. 11/12-12/13 

AUTOSERVEI: MENU DEL DIA          

Primer plat, segon plat i pa 4,95 5,03 5,05 0,10 

          

Primer plat, segon plat, pa i postres 5,60 5,69 5,70 0,10 

          

Primer plat, segon plat, pa, postres i aigua (1/2 l.) 6,15 6,24 6,25 0,10 

          

POSTRES: iogurt, flam o fruita del temps         

          

L'autoservei disposa d'una font d'aigua i d'un microones          

per a tothom que es vulgui escalfar els plats         

          

Aquestes tarifes són vàlides per als autoserveis següents:         

   *Ciències               * Plaça Cívica     * CC Educació i FTI         

   * Medicina              * Veterinària       * Lletres i Psicologia           

 * Edifici Rectorat         

          

Les cafeteries de CC Comunicació, Socials, ETSE i UD de St Pau         

substituiran el MENU DEL DIA per un PLAT COMBINAT 4,95 5,03 5,05 0,10 

 UNIMENÚ         

Oferta d'un plat complert, postres, aigua embotellada i pa         

Ex.: carn amb verdura, iogurt, pa i aigua         

         pasta amb carn, fruita, pa i aigua 4,60 4,67 4,70 0,10 

          

OFERTA A TOTS ELS RESTAURANTS DE LA UAB         

10 TIQUETS + 1 TIQUET DE REGAL         

BAR         

Cafè (cafè de comerç just) 0,80   0,80 0,00 

          

Cafè descafeinat (cafè de comerç just) 0,80   0,80 0,00 

          

Cafè amb llet (cafè de comerç just) 0,95   0,95 0,00 

          

Cafè amb gel (cafè de comerç just) 0,85   0,85 0,00 

          

Tallat (cafè de comerç just) 0,90   0,90 0,00 

          

Te i infusions 0,75   0,75 0,00 
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Taula 1bis: Càlcul del percentatge de l'increment de preus màxims autoritzats als  

bars restaurants de la Universitat Autònoma de Barcelona pel curs 2012 - 2013  

     

  
Catalunya 

  
Espanya 

 

  

a desembre 
2011 

  

a desembre 
2011 

 

 Variació IPC general 2,5   2,4 

 

Variació IPC alimentari 2,1  2,1 

 

 Variació salarial conveni d’hostaleria  1   1 

 

Comportament força significatiu (productes de consum 
molt freqüent) 

      

 

Mitja: 1,87   1,83  

     

Mitja de les dues variacions    1,85   
 

     

Variables a tenir en compte:     

     

1. Variació de l’IPC general     

2. Variació de l’IPC alimentari     

3. Variació IPC Hotels, cafés i restaurants     

4. Variació salarial del conveni d’hostaleria     

5. Comportament força significatiu (a l’alça o a la baixa) dels productes de consum molt freqüent.  
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Taula 3:  Diferents escenaris dels preus màxims autoritzats      

  PREUS B C D 

  11-12 12-13 12-13 12-13 

AUTOSERVEI: MENU DEL DIA    (1,52%)  (1,85%)    

Primer plat, segon plat i pa 4,95 5,03 5,04 5,05 

          

Primer plat, segon plat, pa i postres 5,60 5,69 5,70 5,7 

          

Primer plat, segon plat, pa, postres i aigua (1/2 l.) 6,15 6,24 6,26 6,25 

          

POSTRES: iogurt, flam o fruita del temps         

          

L'autoservei disposa d'una font d'aigua i d'un microones          

per a tothom que es vulgui escalfar els plats         

          

Aquestes tarifes són vàlides per als autoserveis següents:         

   *Ciències               * Plaça Cívica     * CC Educació i FTI         

   * Medicina              * Veterinària       * Lletres i Psicologia           

 * Edifici Rectorat         

          

Les cafeteries de CC Comunicació, Socials, ETSE i UD de St Pau         

substituiran el MENU DEL DIA per un PLAT COMBINAT 4,95 5,03 5,04 5,05 

 UNIMENÚ 4,60 4,67 4,69 4,7 

Oferta d'un plat complert, postres, aigua embotellada i pa         

Ex.: carn amb verdura, iogurt, pa i aigua         

         pasta amb carn, fruita, pa i aigua         

          

OFERTA A TOTS ELS RESTAURANTS DE LA UAB         

10 TIQUETS + 1 TIQUET DE REGAL         

BAR         

Cafè (cafè de comerç just) 0,80     0,8 

          

Cafè descafeinat (cafè de comerç just) 0,80     0,8 

          

Cafè amb llet (cafè de comerç just) 0,95     0,95 

          

Cafè amb gel (cafè de comerç just) 0,85     0,85 

          

Tallat (cafè de comerç just) 0,90     0,9 

          

Te i infusions 0,75     0,75 
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SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d'Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord 29/2012, de 5 de juliol, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 28 d’abril a 18 de juny 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 15 de juliol de 2009, 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 28 d’abril a 18 de juny de 2012, que tot seguit es 
transcriu: 
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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. 
 

 

I.4.2. Comissió d’Estudis de Grau 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 38/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de modificació de memòries de títols de grau que han 
estat presentades pels centres corresponents. 
 

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

Vist l'article 12.2.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 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de 
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries del títol de Grau en 
Gestió Aeronàutica. 
 
SEGON.- Informar al Consell Social del present acord. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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 39/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de modificació de taules d’adaptació presentades pels 

centres corresponents de la UAB. 
 
Atesa la necessitat d’adaptar les assignatures del estudis regulats de conformitat amb els plans d’estudis 
anteriors al Reial Decret 1393/2007 als nous graus. 
 
Atès que les propostes comporten una addició en la memòria del títol de grau corresponent i, per tant, una 

modificació del pla d’estudis, per la qual cosa, s’ha de seguir el mateix procediment de modificació de les 
memòries del títols. 
 
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. 
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Vist l'article 12.2.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 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 

Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de 
títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les taules d’adaptació dels títols de 
grau següents: 

 

- Grau de Periodisme  
 

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 40/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’assignatures d’universitat, per al 
curs acadèmic 2012-2013, presentades pels departaments de la UAB. 
 

Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs acadèmic 2012-2013. 
 

Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, que 
disposa que la universitat pot ofertar assignatures que poden ser cursades pels estudiants com crèdits de lliure 
elecció.  
 

Vist l’article 261.1.c del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual preveu l’aprovació, per part de la 
Comissió competent en la matèria, de les assignatures d’universitat ofertades per la UAB per cada curs 
acadèmic. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’assignatures d’universitat per al curs 2012-2013, que tot seguit es transcriu: 
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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, garantint la seva difusió. 
 
 

Acord 41/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de regulació dels programes d’estudis internacionals 
conjunts de graus i de màsters. 
 
Atès que la proposta de normativa preveu, entre d’altres, l’organització de programes d’estudis internacionals 

conjunts entre la UAB i altres universitats estrangeres per a l’obtenció d’un títol únic o de títols múltiples de 

grau o de màster universitari;  la regulació del conveni de col·laboració que s’ha de signar entre les diferents 
universitats que participin en els programes, els aspectes administratius relatius a la matrícula, les taxes i els 
preus acadèmics, la gestió dels expedients i l’emissió dels títols i del suplement Europeu al Títol (SET), així com 
la classificació dels diferents tipus d’estudis internacionals conjunts.  

Vist els articles 12.3 i 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que 

estableix que li corresponen informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions 
normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau i de postgrau respectivament.  
 
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 Grau i de Postgrau de la UAB han adoptat els següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la regulació dels programes d’estudis internacionals conjunts de graus i de 

màsters.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
Acord 42/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  

 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica d’aprovació de la convocatòria de mobilitat Erasmus 
d’Estudis de Grau per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau, durant el curs 2013-2014, a universitats 
estrangeres que participen en el programa Erasmus. 
 

Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a estudis de grau. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus d’Estudis de Grau per al curs acadèmic 
2013-2014.  

 
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, garantint la seva difusió. 

 
 
Acord 43/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica d’aprovació de la convocatòria general del programa propi  
i de la convocatòria del programa propi Califòrnia, de mobilitat d’estudiants de grau, per al curs acadèmic 2013-
2014. 

 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau, durant el curs 2013-2014, a universitats 
estrangeres que no participen en el programa LLP Erasmus. 

 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a estudis de grau. 

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Estudis de Grau ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa propi de mobilitat d’estudiants de grau per al curs acadèmic 

2013-2014.  
 

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

 
 
Acord 44/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica d’aprovació de l’oferta d’activitats de lliure elecció, per al 
curs acadèmic 2012/2013, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. 

 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de lliure elecció per al curs acadèmic 2012/2013. 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  
 

Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure 
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser 
comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Grau de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 
2012/2013 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats, que tot seguit es transcriu: 
 

 
 

SEGON.- Donar el vistiplau a les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al 
curs 2012/2013 aprovades pels centres de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
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TERCER.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
Acord 45/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  

 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de modificar el Calendari academicoadministratiu per al 
curs acadèmic 2012-2013. 

 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB per a programar les 
activitats docents i administratives del curs acadèmic 2012-2013. 

 
Atès que cal establir un calendari de sol·licitud per al procés de convalidacions per al curs acadèmic 2012/13. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Estudis de Grau. 
 

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

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2012-2013, 

establint que es podran sol·licitar convalidacions durant tot el curs acadèmic, amb el benentès que per tenir 
efectes econòmics aquest curs caldrà formalitzar la sol·licitud abans del 23 de novembre de 2012. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 

Acord 46/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Grau, conjunta  
 
La Comissió d’Estudis de Grau de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 
En aquesta sessió es presenta la sol·licitud d’exempció per part del coordinador del Doctorat en Física de 

l’aplicació de l’article 364.1 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que no permet que els coautors dels articles formin part dels tribunals de 
tesi, per a la seva valoració. 
 
 

Article  364. Composició del tribunal d’avaluació de la tesi doctoral 

 
1. El tutor acadèmic, el director de la tesi i el responsable de l’estada per a la menció de doctor 
internacional no poden formar part del tribunal avaluador de la tesi doctoral, tret dels casos de tesis 
presentades en el marc d’acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguin 
previst en el conveni respectiu. Tampoc poden formar part del tribunal de tesi doctoral els 
coautors en publicacions, excepte que, per raons excepcionals, ho autoritzi la comissió 

delegada del Consell de Govern amb competències sobre el doctorat. S’entén per coautors a 
l’efecte d’aquest article els d’aquelles publicacions que estiguin incloses en la tesi doctoral o que se 

n’hagin derivat, tant si la tesi doctoral es presenta com a compendi de publicacions com si no.  
 
 

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

 
Acord 43/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  

 
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. 
  
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 15 de juliol de 2009, 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 de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

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

 
 

Acord 44/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
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 13 de juliol de 2011, 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 que s’annexen, 

condicionat a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 
 

- Màster Universitari en Antropologia: recerca avançada i intervenció social  
- Màster Universitari en Biblioteca escolar i promoció de la lectura  
- Màster Universitari en Biologia i biotecnologia vegetal  
- Màster Universitari en Biotecnologia industrial i molecular  
- Màster Universitari en Direcció d’empreses industrials  

- Màster Universitari en Ecologia terrestre i gestió de la biodiversitat  
- Màster Universitari en Estudis teatrals  
- Màster Universitari en Fisioteràpia del tòrax  
- Màster Universitari en Formació de persones adultes  
- Màster Universitari en Identitat europea medieval  
- Màster Universitari en Microbiologia aplicada  
 

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 45/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
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 Formació de Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes i del màster 

universitari en Economia i Administració d’Empresa 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. 
 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 63 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

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 15 de juliol de 2009, 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 de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màsters 
universitaris 2011-2012 següents: 
 

Màster en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyaments d’Idiomes  
 
Màster universitari en Economia i Administració d’Empreses  

 
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 46/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
Vistes les propostes de modificació de línies de recerca d’estudis de doctorat presentades pels centres 

corresponents a l'Escola de Postgrau, per al curs 2012-2013. 
Atesa la necessitat d’implementar les línies de recerca dels estudis de doctorat que es presenten per tal 

d’ajustar-se 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis dels estudis de doctorat, 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 de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de l’estudi de doctorat en Neurociències i 
de l’estudi de doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut per al curs acadèmic 2012-2013.  
 
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 47/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
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 
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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 15 de juliol de 2009, 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 de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat els següents:  

 
Amelia Barreiro Megino 
Marta Gibert Gutiérrez 
Ana Belén Jorge Sobrido 
Xavier Martí Rovirosa 
Elena Taboada Cabellos 
Mathieu Jean Dominique Gonidec 

Cláudia Custódia Delgado Simão 
Sebastiano Garroni 
Adrián Carretero Genevrier 
Pere Masjuan Queralt 
Diego Tescaro 
Angel Lizana Tutusaus 

Edgar Emir González Jiménez 
Diogo Rodrigues Boito 

Iván Gómez García 
Núria Calafell Sala 
Estel Gelabert Arbiol 
Beatriz Olaya Guzmán 
Elizabeth Aguirre Armendáriz 

Blanca Callén Moreu 
Liliana Vargas Monroy 
  
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 48/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  

 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de modificació de la regulació sobre el document de 
compromís de conformitat amb el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials 

de doctorat. 
 
Atesa la necessitat de modificar de manera puntual l’article 350 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada 
pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, per tal d’adaptar el seu contingut a la legalitat vigent. 
 
Vist l’article 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de 
postgrau.  
 

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 Política Acadèmica, la 

Comissió d’Estudis de Postgrau de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels següent article de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, 
aprovada pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010, que queda redactat de la manera següent:  
 

     Article  350. El document de compromís 
  

1. El document de compromís estableix el marc de la relació entre el doctorand, el director, el 
tutor acadèmic de la tesi i la UAB, amb els drets i els deures de cadascú.  

2. El document de compromís estableix les funcions de supervisió dels doctorands i ha d’incloure 
un procediment de resolució de conflictes i preveure els aspectes relatius als drets de propietat 
intel·lectual o industrial que puguin generar-se en l’àmbit del programa de doctorat.    

3. El document l’han de signar el doctorand, el director, el tutor acadèmic i el coordinador del 
programa de doctorat.  

4. El document de compromís s’ha de lliurar degudament signat a la comissió acadèmica del 
programa, que el custodia, un cop s’hagi assignat un director de tesi al doctorand i com a 
màxim en el termini de tres mesos des de l’admissió del doctorand al programa. 

5. En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, 
l’admissió i la matrícula a l’estudi de doctorat quedaran sense efecte, i no es tindrà dret a la 

devolució del preu de la matrícula. 
 
 

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

Acord 49/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 

Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de regulació del document de compromís doctoral per tal 
d’adequar-se a la normativa vigent. 
 
Atesa la necessitat d’implementar el model de document de compromís doctoral que determini les funcions de 
supervisió del doctorand per part de la Universitat i que reculli el marc de la relació entre el doctorand, el 

director, el tutor acadèmic de la tesi i la UAB, amb els drets i els deures de cadascú.  
 
Vist l'article 11.8 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat, 
que estableix la naturalesa i el contingut del document de compromís pel qual la Universitat realitzarà la 
supervisió dels doctorands. 
  
Vist el què disposa l’article 350 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 document de compromís doctoral. 
 

Vist l'article 14.1 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 13 de juliol de 2011, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Estudis de Postgrau, que estableix que li correspon assumir les competències 

que en relació amb tots els estudis de postgrau (màster, doctorat, títols propis i formació permanent) 
s’estableixen en la normativa vigent.   
 
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 els document de compromís doctoral, que tot seguit es transcriu: 
 

Document de compromís doctoral 
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El doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris oficials que condueix a l’adquisició de les competències i 

habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat, culmina amb la presentació i defensa d’una tesi 
doctoral, i implica la consecució d’un projecte d’investigació original i d’un pla individualitzat de formació 

especialitzada i transversal.  
Aquest document, d’acord amb el què disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual se regulen els 
ensenyaments oficials de doctorat, estableix els drets i els deures i els compromisos recíprocs del doctorand, 
director de tesi, el tutor de tesi, i el coordinador del programa de doctorat, aquest últim en nom de la UAB, per 
tal d’assegurar l’assoliment dels objectius anteriorment definits durant el període d’elaboració de la tesi 
doctoral. 

 
Aquest document el signen les parts en el moment de l’assignació del director de tesi al doctorand, amb els 
següents acords:  
 
1. Col·laboració mútua entre el doctorand i el director o codirectors de la tesi 
 
El doctorand i el director es comprometen a establir una col·laboració mútua per assolir, en primer lloc, la 

presentació del projecte de tesi doctoral, l’elaboració, i finalment, la defensa de la tesi doctoral del doctorand, 
d’acord amb els procediments i els terminis que s’hagin establert en la normativa que és d’aplicació. 
 
2. Obligacions i dedicació del director de tesi 
 
Són responsabilitats del director de tesi: 
 

a) Procurar que el projecte tingui un caràcter formador, original, innovador i que sigui viable, en els terminis 
que estableix la normativa, com també coherent amb el grup/línia de recerca als quals es vinculi. 
 
b) Acordar el pla de supervisió de la feina d’investigació i planificar reunions regulars. El director establirà les 
evidències documentals de cada reunió (comunicacions escrites, missatges, actes, paper manuscrit, etc.) per 
tal de poder acreditar la freqüència de les reunions. 

 
c) Assessorar el doctorand en la seva investigació, en general, i en la preparació de la tesi, en particular. 

 
d) Indicar al doctorand les activitats formatives més adients per a la seva recerca quan el programa de doctorat 
les contempli i signar-ne el document. 
 
e) Facilitar al doctorand la participació en les activitats de formació específica i transversal determinades pel 

programa de doctorat, d’acord amb el que s’estableix en el document de compromís. 
 
f) Signar el document de compromís i el document d’activitats del doctorand. 
 
g) Assistir al doctorand en la definició del projecte de la seva investigació doctoral que, eventualment, 
culminarà en la tesi doctoral. 
 

h) Revisar i signar el pla de recerca de la tesi. 
   
i) Comprometre’s a supervisar amb regularitat, i amb la freqüència que es fixi en l’Annex d’aquest document, el 

pla de recerca del doctorand, orientant-lo i enfocant el projecte mentre es desenvolupa. 
 
j) Procurar que el doctorand vagi prenent la iniciativa i guanyant autonomia al llarg del projecte. 

  
k) Assistir el doctorand per solucionar els diferents aspectes relacionats amb la investigació i a establir els 
detalls concrets d’aquesta, així com els mitjans requerits i, si escau, el disseny experimental. 
 
l) Comunicar al doctorand tots els mitjans que li ofereix la Universitat que són d’importància per al 
desenvolupament de la seva investigació i facilitar-ne l’accés. 
  

m) Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment. 
 
n) Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi amb anterioritat a la data pactada per al dipòsit, sempre 
que el doctorand li hagi proporcionat l’exemplar amb una antelació raonable. 
 

o) Assegurar que el doctorand coneix els requeriments administratius i acadèmics per a l’avaluació i defensa de 
la tesi, així com els límits temporals corresponents a tot el procés. 
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p) Comunicar al doctorand, si escau, les normes de seguretat en el treball. 

 
q) Comunicar al doctorand qualsevol norma o aspecte ètic que puguin tenir relació amb la seva investigació.  

 

3. Obligacions i dedicació del doctorand 

Són responsabilitats del doctorand: 
 
a) Comprometre’s a desenvolupar els estudis de doctorat en el marc del que estableix la normativa aplicable i 
d’acord amb els compromisos que resulten d’aquest document. 

 
b) Signar el document de compromís i el document d’activitats del doctorand. 
  
c) Revisar i signar el pla de recerca. 
 

d) Informar el director regularment de l’evolució del treball, dels resultats obtinguts, i dels problemes que se li 
puguin plantejar en el desenvolupament, i comprometre’s a observar els comentaris que li faci el director. 

 
e) Presentar al director el treball realitzat amb el format i la freqüència acordats prèviament. La freqüència ha 
de contemplar les possibles festivitats del calendari acadèmic. 
  
f) Complir amb les activitats de formació específica i transversal programades en l’estudi de doctorat i amb 
altres activitats acordades amb el seu director. 
 

g) Consultar amb el seu director abans de realitzar qualsevol altra activitat addicional en la Universitat, per tal 
de valorar conjuntament la possible repercussió sobre la seva dedicació a la tesi doctoral. 
 
h) Complir anualment els requeriments establerts per la comissió de seguiment de la formació i del progrés de 
la tesi doctoral. 
 

i) Presentar el manuscrit de la tesi al director amb una antelació raonable a la data pactada per al dipòsit, per a 
la seva darrera revisió. 
 
j) Satisfer anualment les taxes de matrícula i de defensa i expedició del títol. 
 
k) Complir els requeriments de seguretat en el treball, o qualsevol altre específic que existeixi en el lloc on 
desenvolupi la seva recerca.  

 
l) Complir amb les normes de caire ètic establertes per la Universitat. 
 
El règim de dedicació del doctorand és _______________________________ (temps parcial / temps complet).  
  
 
4. Obligacions i dedicació del tutor de tesi   

 

Són responsabilitats del tutor de tesi: 
 
a) Assegurar la coherència entre les tasques del doctorand, el director i el seu grup de recerca. 
  
b) Vetllar per la interacció entre el doctorand i la comissió acadèmica del programa de doctorat. 

 
c) Vetllar per l’adequació de la formació i l’activitat investigadora del doctorand als principis del programa i de 
l’Escola de Doctorat. 
 
d) Signar el document de compromís i el document d’activitats del doctorand. 
 
e) Revisar i signar el pla de recerca. 

 
f) Elaborar els informes preceptius per a la comissió de seguiment. 
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5. Confidencialitat  

 
El doctorand s’obliga a mantenir en secret totes les dades i informacions que puguin tenir la consideració 

d’informació confidencial que el director de la tesi, el tutor si escau o qualsevol altre membre de l’equip 
investigador en què estigui integrat  li proporcionin o revelin de manera oral, escrita, gràfica o per qualsevol altre 
mitjà de difusió. Així mateix, el doctorand es compromet a no revelar, comunicar, cedir o divulgar a tercers cap 
informació que hi faci referència, utilitzant la informació obtinguda únicament i exclusivament amb objecte 
d’elaborar la tesi doctoral. 
 

El doctorand s’obliga a no revelar cap informació del projecte d’investigació en què participi sense haver 
obtingut, de manera expressa i per escrit, l’autorització corresponent del director de tesi doctoral. En tot cas, i 
si escau, el doctorand pot acollir-se al procediment especial per a l’autorització i la defensa de tesis doctorals 
sotmeses a processos de transferència de coneixement i tecnologia establert a la Normativa Acadèmica de la 
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 

El doctorand s’obliga a signar els compromisos de confidencialitat que li puguin requerir el director de la tesi 
doctoral o dels projectes de recerca en què participa. 
 
El compromís de confidencialitat i secret continua en vigor i és vinculant fins i tot després de finalitzada la 
relació administrativa o laboral entre el doctorand i la Universitat Autònoma de Barcelona, tret que sigui 
autoritzat pel director, de forma expressa i per escrit. 
 

6. Règim de propietat intel·lectual/industrial  
 
El doctorand té dret a ser reconegut com a titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial que li puguin 
correspondre d’acord amb la legalitat vigent, i a aparèixer com a coautor en tots els treballs, els articles o les 
comunicacions en què s’exposin els treballs de recerca en els quals el doctorand hagi participat de manera 
rellevant. 

 
El doctorand té dret a exercir els drets de propietat intel·lectual derivats de la seva activitat formativa en la 

recerca i de conformitat amb la seva contribució científica, segons el que estableix la legalitat vigent. Els drets 
esmentats són independents, compatibles i acumulables amb altres drets que puguin derivar-se de la 
investigació duta a terme, sense perjudici dels condicionants derivats de l’obra col·lectiva quan el doctorand 
participi en un projecte col·lectiu de recerca o hi estigui vinculat. 
 

El doctorand només podrà incloure en la tesi doctoral fragments d’obres alienes de qualsevol naturalesa si obté 
l’autorització de l’autor, o bé si aquestes obres són de domini públic, estan sota llicència “Creative Commons” o  
la seva inclusió es realitza a títol de cita o per al seu anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta inclusió només es 
podrà realitzar amb fins docents o de recerca, i s’ha de citar la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada, 
d’acord amb la legalitat vigent. 
 
Pel que fa als drets de propietat industrial eventuals que pugui posseir sobre els resultats de la recerca, el 

doctorand se sotmet al que estableix la legislació vigent per a les patents universitàries. En tot cas, les 
quantitats que pugui percebre per a l’explotació i la cessió dels drets esmentats no tindran en cap cas 
naturalesa salarial. 

 
7. Resolució de conflictes 
 

En cas de conflicte o d’incompliment dels compromisos inclosos en aquest document, sempre que sigui 
possible, el doctorand, el director de tesi i el tutor hauran d’intentar solucionar el problema de forma amistosa.  
Si això no és possible, les parts ho posaran en coneixement del coordinador dels estudis de doctorat, que ha 
d’actuar com a mediador.  
 
Si la mediació no resol el conflicte, la Comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre el 
doctorat resoldrà sobre el conflicte, en un termini inferior a tres mesos des de la recepció de la incidència. 

Contra la resolució d’aquesta comissió es pot interposar recurs d’alçada davant el rector, en els termes 
previstos en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de procediment administratiu de Catalunya. 
 
Si el doctorat es duu a terme en el marc d’un conveni amb una altra institució, les parts s’han d’atendre a les 
disposicions particulars esmentades en el conveni de col·laboració, que han de conèixer els signataris d’aquest 

document. 
 

 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 69 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

8. Vigència 

 
Aquest document produeix efectes des de la data de la signatura fins a la defensa de la tesi doctoral. No 

obstant això, queda sense efectes en cas d’incompliment d’alguna de les clàusules que s’hi preveuen o de la 
normativa reguladora dels estudis de doctorat de la UAB. 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ____ de/d’ __________________________ de 20___. 
 
 

El senyor / La senyora _________________________________(nom i cognoms del doctorand/a) 
(signatura) 
 
 
El Dr. / La Dra. ______________________________________ (nom i cognoms del director/a de la tesi) 
(En cas de codirecció han de signar tots els directors assignats) 
(signatura) 

 
 
El Dr. / La Dra. ______________________________________ (nom i cognoms del tutor/a) 
  
(signatura) 
 
El Dr. / La Dra. ______________________________________ (nom i cognoms del coordinador/a) 

  
(signatura) 
 
 
ANNEX 

Informació que ha de contenir: 

1. Pauta acordada sobre nombre i freqüència de les reunions entre el doctorand i el seu director, que pot 
haver estat prevista en el mateix programa de doctorat. Arxiu d’evidències documentals de cada reunió 
(missatges, actes, paper manuscrit, etc.) 

2. Activitats de formació especialitzada i transversal. 

3. Règim d’accés a espais, infraestructura i material relacionat amb la investigació. 

 
SEGON.- Donar coneixement del present acord al Consell de Govern per a la seva informació. 

 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 

Acord 50/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
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 13 de juliol de 2011, 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. 
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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.- Informar favorablement la modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis.  
 

TERCER.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 51/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
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 13 de juliol de 2011, 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 de la vicerectora 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 Osteopatia Estructural  

- Màster en Fisioteràpia del Tòrax  

- Màster en Emergències Extrahospitalàries  

- Màster en Disseny Gràfic  

- Màster en La Comunicació dels Conflictes Armats, la Pau i els Moviments Socials  

- Màster en Disseny i Gestió de la Producció Audiovisual  

- Màster en Comunicació i Educació  

- Màster en Comunicació i Educació (on line)  

- Màster en Lideratge i Comunicació per a la Gestió Política  

- Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica  

- Màster en Egiptologia  

- Màster en Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic  

- Màster en Gestió Empresarial  

- Màster en Criminalística  

- Màster en Dret dels Negocis  
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- Màster en Gestió i Dret Local  

- Màster en Direcció Urbanística i Immobiliària  

- Màster en Gestió de Riscos i Emergències  

- Màster en Dansa Moviment Teràpia  

- Màster en Psicocreativitat  

- Màster en Psicologia i Psicoteràpia Analítica  

- Diploma de postgrau en Interpretació als Serveis Públics (àrab, xinès, romanès, rus, anglès, francès) 

Diploma de postgrau en Producció, Gestió i Crítica del Projecte de Disseny Actual  

- Diploma de Postgrau en Gestió d’Empreses d’Assegurances 

- Diploma de Postgrau Tècnic Competent per a l’Elaboració de Plans d’Autoprotecció  

- Diploma de Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal. 

 

SEGON.- Encarregar a la delegada de la rectora 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 52/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 

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 13 de juliol de 2011, 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 següent 
 

ACORDS 
  
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització, que tot seguit es transcriu: 
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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 53/2012, de 11 de juliol, de la Comissió d’Estudis de Postgrau, conjunta  
 
Vista la proposta del vicerector de Política Acadèmica de regulació dels programes d’estudis internacionals 

conjunts de graus i de màsters. 
 
Atès que la proposta de normativa preveu, entre d’altres, l’organització de programes d’estudis internacionals 

conjunts entre la UAB i altres universitats estrangeres per a l’obtenció d’un títol únic o de títols múltiples de 
grau o de màster universitari;  la regulació del conveni de col·laboració que s’ha de signar entre les diferents 
universitats que participin en els programes, els aspectes administratius relatius a la matrícula, les taxes i els 
preus acadèmics, la gestió dels expedients i l’emissió dels títols i del suplement Europeu al Títol (SET), així com 

la classificació dels diferents tipus d’estudis internacionals conjunts.  
 
Vist els articles 12.3 i 14.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Estudis de Grau i de la Comissió d’Estudis de Postgrau, que 
estableix que li corresponen informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions 

normatives en matèria acadèmica d’estudis de grau i de postgrau respectivament.  
 
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 Grau i de Postgrau de la UAB han adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la regulació dels programes d’estudis internacionals conjunts de graus i de 
màsters.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
Acord 54/2012, de 30 de juliol, 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. 
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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 13 de juliol de 2011, 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 següents: 

 
- Màster en Teràpia Manual del Sistema Musculoesquelètic 
- Màster en Salut Internacional i Cooperació 

 
 
SEGON.- Informar favorablement la modificació de la denominació dels estudis de postgrau propis següents: 
 

- Màster en Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials, amb el compromís que quan 
s’hagi de revisar passi per les Facultats de Dret i Ciència Política perquè puguin fer les al·legacions 
pertinents. 

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

 
Acord 55/2012, de 30 de juliol, 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 13 de juliol de 2011, 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: 
 

 
- Màster en Gestió i Organització d'Esdeveniments. Turisme de Negocis 
- Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers 
- Màster en Experimentació Química 

- Màster Europeu en Traducció Audiovisual 
- Màster en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental 
- Màster en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Penal Forense, amb el compromís de que quan s’hagi 

de revisar passi per les Facultats de Dret i Ciència Política perquè puguin fer les al·legacions pertinents. 
- Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària 
- Màster en Malalties Infeccioses 
- Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències (interuniversitari UAB-U.Porto). Ed. BCN 

- Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències (interuniversitari UAB-U.Porto), Ed. Porto 
- Màster en Neuroimmunologia 
- Màster en Infectologia Pediàtrica 
- Màster en Endoscòpia Ginecològica 
- Màster en Medicina Reproductiva Humana 
- Màster en Medicina Transfusional i Teràpia Cel.lular i Tissular 
- Màster en Fisioteràpia de l'Esport i Recuperació a l'Activitat Física 

- Màster en Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l'Adolescència 
- Màster en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta 
- Màster en Vitreoretina 
- Màster en Segment Anterior 
- Màster en Cirurgia Plàstica, Oftàlmica i Orbitària 
- Màster en Còrnia i Cirurgia Refractiva 

- Màster en Glaucoma 
- Màster en Estrabisme i Oftalmologia Pediàtrica 

- Màster en Microcirurgia Reconstructiva 
- Màster en Neurologia Pediàtrica 

 
SEGON.- Obrir la matrícula de la Diplomatura de Postgrau en Medicina de l’Envelliment per al Curs 2012-2013, 
demanar als coordinadors una justificació raonada amb arguments acadèmics del valor de les coordinacions que 

s’imputen, i tramitar la gestió d’aquest estudi d’acord amb la legalitat vigent.  
 
TERCER.- Encarregar la delegada del rector per a la Formació Permanent l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
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 56/2012, de 30 de juliol, 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. 
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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 13 de juliol de 2011, 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, que tot seguit es transcriu: 
 

 
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 57/2012, de 30 de juliol, 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. 
 
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 15 de juliol de 2009, 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 següents:  
 

- Gestió i Organització d’Esdeveniments. Turisme de Negocis 
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- Enginyeria de telecomunicació / Telecommunication Engineering 

- Recerca en Art i Disseny 
- Qualitat d’aliments d’origen animal 

- Recerca i Innovació en Cures Infermeres 
- Visió per Computador / Computer Vision 
- Genètica avançada / Advanced genetics  

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

 
Acord 58/2012, de 30 de juliol, 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 13 de juliol de 2011, 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, següents: 
 

- Màster Universitari en Anàlisi i gestió del patrimoni artísitc  
- Màster Universitari en Biologia cel·lular  
- Màster Universitari en Bioquímica, biologia molecular i biomedicina  
- Màster Universitari en Dret empresarial  
- Màster Universitari en Enginyeria de telecomunicació / Telecommunication Engineering  

- Màster universitari en Estudis ambientals  
- Màster Universitari en Física d’altes energies, astrofísica i cosmologia  
- Màster Universitari en Genètica avançada / Advanced genetics  

- Màster Universitari en Gestió aeronàutica  
- Màster Universitari en Gestió dels recursos humans en les organitzacions  
- Màster Universitari en Gestió i organització d’esdeveniments. Turisme de negocis  

- Màster Universitari en Integració europea  
- Màster Universitari en Neurociències  
- Màster Universitari en Paleontologia  
- Màster Universitari en Participació i polítiques locals, condicionat a la presentació dels fulls de recursos 

per tal d’assegurar la seva viabilitat econòmica.   
- Màster Universitari en Qualitat d’aliments d’origen animal  
- Màster Universitari en Recerca en Art i disseny  

- Màster Universitari en Recerca i innovació en cures infermeres  
- Màster Universitari en Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament  
- Màster Universitari en Tractament de la informació i comunicació multilingüe  
- Màster Universitari en Visió per computador / Computer Vision  

 

SEGON.- Encarregar el vicerector de Política Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 77 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

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 59/2012, de 30 de juliol, 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 la memòria del títol de màster universitari en Recerca Clínica Aplicada en 
Ciències de la Salut 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 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió 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 de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màsters 

universitaris 2012-2013 següents: 
 

- Màster en Recerca Aplicada en Ciències de la Salut  
 

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. 
 
 

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

 
Acord 19/2012, de 5 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos les propostes dels departaments, per a nomenaments del professorat emèrit pel curs 2012-2013. 

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

Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes 
de selecció del professorat emèrit. 
 
Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, que regula el procediment 
per a la proposta de nomenament del professorat emèrit, i fa la competència a la Comissió de Personal 

Acadèmic per a la seva aprovació. 
 

Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà i es lliurarà la documentació corresponent a les 
propostes de professorat emèrit pel curs 2012-2013. 
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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 Personal Acadèmic, la 

Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, les propostes que han fet arribar els departaments dels següents professors 
emèrits:  

 
Luis Alberto Blecua Perdices,  
Albert Bramón Planas,  
Jaume Casabó Gispert,  
Carles Castellanos Llorens,  
Jordi Cors Meya,  
Francesc Josep Cuartero Iborra, 

Santiago Estaun Ferrer,  
Francisco Fernández Moreno, 
Enric Genescà Garrigosa,  
Eugeni Giral Quintana,  
Joan Girbau Badó,  
Fausto Miguélez Lobo,  
Guillem Prats Pastor,  

Núria Pujol Moix,  
Enric Ribas Miralgels i  
Francisco Rico Manrique. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

 
Acord 20/2012, de 5 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic  

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

PRIMER.- Aprovar els trams autonòmics de gestió 2011 del professorat de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
Trams autonòmics de gestió 

  

Nif Total punts Tram 

25925863X 49 SEGON 

39122983Y 55 TERCER 

23670550P 50 SEGON 

36957974X 34 PRIMER 

39137779J 30 PRIMER 

46106936D 66 QUART 

37248107K 32 PRIMER 

39151975H 46 SEGON 

39133752B 37 PRIMER 

38539304K 31 PRIMER 

37236840R 45 SEGON 

39154827H 58 TERCER 

37709938N 65 QUART 

39042174L 62 TERCER 

39151888T 47 SEGON 

35118264R 30 PRIMER 
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40309823T 35 PRIMER 

46337798C 32 PRIMER 

46530091X 45 SEGON 

41492542J 31 PRIMER 

46301719M 45 SEGON 

46032357L 47 SEGON 

46622426T 58 TERCER 

38510587P 60 TERCER 

39116042B 48 SEGON 

78061765H 55 TERCER 

40295699K 46 SEGON 

38785408W 49 SEGON 

19983729H 58 TERCER 

77088492J 32 PRIMER 

43400797G 32 PRIMER 

46601303Z 48 SEGON 

39865167A 32 PRIMER 

38780916H 60 TERCER 

37613488R 33 PRIMER 

39865206L 35 PRIMER 

40273535Y 32 PRIMER 

46309500N 31 PRIMER 

77733375E 30 PRIMER 

39172258S 59 TERCER 

77077495X 34 PRIMER 

38427328D 57 TERCER 

46200541G 60 TERCER 

17137400P 32 PRIMER 

43705966D 47 SEGON 

46654991C 33 PRIMER 

46217013P 31 PRIMER 
 

 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 21/2012, de 5 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució de sol·licituds, de recursos i d’al·legacions amb la corresponent 
proposta de valoració per part dels grups d’avaluació, presentats pel professorat que participa en la 
convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar als trams docents autonòmics, que tot seguit es 
transcriu: 

 
Resolució de sol·licituds de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent autonòmics  

 

La comissió, informada de les sol·licituds i al·legacions presentades, pren els següents acords: 
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 -Esmenar l'error en el NIF núm. 71182296 i assignar-hi la lletra correcta, essent el NIF correcte: 71182296N 

 -Desestimar la sol·licitud de reconeixement de trams autonòmics no avaluats, presentada en data 05/06/2012, 
per fora de termini. 

 -Corroborar la valoració favorable que els grups d'avaluació han efectuat de les al·legacions que han presentat 
els professors i incorporar en la proposta de resolució de la convocatòria el professorat amb NIF: 
 
16280385L 
37234265W 
37656299D 

40950885Y 
78001067V 
 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 

Acord 22/2012, de 5 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la resolució de la convocatòria de l'avaluació de l'activitat docent del professorat de la UAB, 

per períodes meritats fins el 31 de desembre de 2011 per optar a la retribució addicional per mèrits de docència 
autonòmica, que tot seguit es transcriu: 
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
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Acord 23/2012, de 5 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic  

 
La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la traslació dels criteris i dels intervals de puntuació obtinguts segons la Guia 
d'avaluació de l'activitat docent de la UAB als criteris i les valoracions requerits per AQU Catalunya segons el 
model normalitzat de Informe d'avaluació i proposta per a l'assignació de complements addicionals per mèrits 

de docència. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 24/2012, de 12 de juliol, de la Comissió de Personal Acadèmic  
 

La Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la desena convocatòria de les beques PIF de departaments de la UAB 2012-2013, que tot 
seguit es transcriu: 

Desena convocatòria per la selecció de personal investigador en formació de la UAB per al curs 

2012-2013. 

 

1. Objecte L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de Personal Investigador en Formació, en el marc 

d’aplicació de les línies generals de la carrera acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona (Acord 
57/2006, de 20 de desembre, del Consell de Govern). Els ajuts que s’adjudiquen estan subjectes a l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Les persones 
beneficiàries d’aquests ajuts s’incorporaran a Màster Oficial o programes de doctorat de la UAB per a dur a 

terme la tesi doctoral, que s’haurà de defensar durant el temps de gaudi de l’ajut o en els sis mesos 
posteriors.  

 
2. Requisits de les persones sol·licitants  

2.1. Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones candidates han d’acreditar estar en 
possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari amb grau almenys de 300 
crèdits ECTS (European Credit Transfer System) o màster universitari, o equivalent, o estar en 
disposició d’acreditar-ho en el moment de la signatura del contracte. En el moment de la signatura 
del contracte caldrà acreditar haver estat admesos en un programa de Doctorat. 

2.2. No tenir el títol de doctor o doctora.  
2.3. Abans de formalitzar el contracte cal que les persones beneficiàries estiguin matriculades a un 

màster oficial o a un programa de doctorat de la UAB mitjançant la gestió acadèmica de la facultat 
o de l’escola que correspongui 

 
3. Estructura dels ajuts 

3.1. La persona beneficiària de l’ajut signarà un contracte laboral predoctoral regulat per la Llei 

14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (article 21). El contracte serà 
d’un any, prorrogable per períodes anuals fins a tres renovacions, previ informe favorable de la 
Comissió Acadèmica del Programa de doctorat, o en el seu cas de l’Escola de Postgrau. En cap cas 
la durada acumulada del contracte inicial més les pròrrogues podrà excedir dels quatre anys, amb 
la salvetat que preveu l’article 21 c) la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la 
Innovació pel que fa a les persones amb discapacitat, en que es preveu una durada màxima de 6 

anys.  
3.2. Les persones que no pertanyin a un dels estats membres de la UE, per a poder formalitzar el 

contracte han de tramitar prèviament l’excepció a l’autorització de treball. 
3.3. La consecució de la titulació de doctorat posarà fi a l’etapa de formació del personal investigador 

predoctoral en formació. Si s’obté el títol de doctor o doctora dins el període de l’ajut concedit es 
podrà continuar gaudint de l’ajut fins a completar l’anualitat en la que està, però no continuar a la 
següent. 

3.4. El fet d’haver gaudit d’un contracte predoctoral no determina cap tipus de compromís de la 

Universitat amb relació a la incorporació posterior de la persona a la plantilla de la universitat.  
 

4. Període i durada de l’ajut 
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4.1. L’ajut té una durada màxima de 48 mesos a partir de la data d’incorporació amb amb la salvetat 

que preveu l’article 21 c) la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació 
pel que fa a les persones amb discapacitat, en que es preveu una durada màxima de 6 anys. El 

gaudi de l’ajut implica que la dedicació al doctorat ha de ser a temps complet; així, doncs, el canvi 
del doctorat de temps complet a temps parcial implicarà perdre la condició de Personal 
Investigador predoctoral en Formació. Els ajuts es poden renovar per períodes de 12 mesos, fins a 
un màxim de tres renovacions, mitjançant un informe favorable de la comissió acadèmica del 
programa de doctorat, o en el seu cas de l’escola de doctorat, durant el temps que duri la seva 
permanència en el programa. La renovació estarà condicionada a la superació de l’informe anual.  

4.2. L’Informe es trametrà al Vicerectorat de Personal Acadèmic amb dos mesos d’antelació abans de 
finalitzar cada període anual per tal de prorrogar el contracte o, revocar-la en el cas que l’informe 
sigui desfavorable. En cas d’informe desfavorable haurà de ser motivat incloent-hi de forma 
suficientment detallada els fets i els fonaments que acrediten la denegació de l’ajut. 

4.3. Del període màxim de gaudiment de l’ajut es descomptaran els períodes en què s’hagi gaudit 
d’altres beques o contractes de característiques similars pel que fa a objectius, quantitat i 
naturalesa.  

 
5. Termini i presentació de sol·licituds  

5.1. Cada persona sol·licitant ha d’emplenar un únic formulari de sol·licitud. En cas d’interessar-se per 
més d’un dels perfils que s’ofereixen a l’annex II, se’n pot sol·licitar fins a un màxim de quatre, 
que s’hauran d’indicar a l’apartat corresponent, tot assignant-los un número d’ordre de prioritat 
(l’1, prioritat màxima; el 4 prioritat mínima).  

5.2. El període de presentació de sol·licituds serà del XX al 27 de juliol de 2012.  

5.3. Una vegada feta la comprovació de les sol·licituds presentades i de la documentació aportada, el 
mes de setembre de 2012 es farà pública, a l’adreça www.uab.cat, la relació de les sol·licituds 
admeses i de les excloses, se n’indicarà la causa de l’exclusió o la necessitat d’esmena.   
La publicació de la llista esmentada servirà de requeriment perquè les persones interessades, en el 
termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la llista, puguin aportar o esmenar el 
que faci falta, amb el ben entès que, si no ho fan, la sol·licitud es tindrà per desistida, amb la 

resolució prèvia dictada d’acord amb el que disposen els articles 71.1 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú. La relació de sol·licitants exclosos es farà pública a l’adreça www.uab.cat el mes d’octubre 
de 2012.  

5.4. Per a formalitzar la sol·licitud cal emplenar completament tots els camps del formulari de sol·licitud 
i trametre’l en format electrònic juntament amb els documents següents en format PDF:  

5.4.1. Còpia del DNI o del seu equivalent en el cas dels ciutadans de la UE, o el passaport 

vigent per als ciutadans de països que no pertanyen a la UE.  
5.4.2. Currículum.  
5.4.3. Certificat de l’expedient acadèmic de la titulació de grau o de llicenciatura, arquitectura 

o enginyeria. 
5.4.4. Còpia del títol acadèmic oficial de grau, llicenciatura, arquitectura o enginyeria. 
5.4.5. Si s’escau, còpia del títol acadèmic oficial que dona accés als estudis oficials de doctorat.  

5.5. Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis parcialment o totalment a l’estranger la seva 

certificació acadèmica i el títol de les quals estiguin en un idioma que no sigui el castellà, l’anglès, 
el francès, l’italià o el portuguès caldrà que n’adjuntin la traducció jurada corresponent.  

5.6. En el cas dels estudis duts a terme parcialment o totalment a l’estranger, al certificat acadèmic hi 

ha de constar el conjunt d’assignatures i de crèdits cursats que constitueixen la llicenciatura o un 
equivalent, i quines són les qualificacions màximes i mínimes dins el sistema d’avaluació 
corresponent, així com la qualificació mínima necessària per aprovar. 

 
6. Àmbits competents per a la gestió Els àmbits competents per a la gestió dels ajuts per a la contractació 

de Personal Investigador Predoctoral en Formació són l’Àrea de Gestió de la Recerca, l’Àrea de Personal 
Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca i els departaments que ofereixen places en 
aquesta convocatòria.  
 

7. Òrgan competent per a la resolució L’òrgan competent per a la resolució d’adjudicació del Personal 

Investigador Predoctoral en Formació és la Comissió de Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb la proposta prèvia dels departaments implicats en la convocatòria.  

 
 

8. Termini i publicitat de la resolució La Comissió de Personal Acadèmic emetrà la resolució que aprova la 

relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera, que es farà pública al web 
www.uab.cat durant el mes de novembre de 2012. La relació definitiva de persones candidates 

seleccionades i de la llista d’espera es farà pública durant el mes de desembre de 2012 al web esmentat. 
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Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que han indicat al formulari de 

sol·licitud. 
 

9. Acceptació de l’ajut  
9.1. Una vegada feta pública la llista definitiva, les persones candidates que per ordre de prelació siguin 

seleccionades rebran per correu electrònic la notificació de concessió de l’ajut juntament amb el 
document d’acceptació o de renúncia.  

9.2. La persona beneficiària ha de retornar el document d’acceptació, signat, a l’adreça 
ad.personal.if@uab.cat, en el termini màxim de 6 dies naturals a partir de l’endemà de la 

comunicació de l’atorgament de l’ajut.  
9.3. Per a ser donat d’alta com a Personal Investigador Predoctoral en Formació, la persona 

adjudicatària haurà d’estar admesa al programa de doctorat que li hagi estat assignat i comunicat 
en el moment en què se li ha notificat la concessió de l’ajut. L’acceptació de l’ajut implica també el 
compromís de complir totes les condicions generals i les obligacions del personal investigador 
predoctoral en formació que es deriven d’aquesta convocatòria, així com conèixer i complir les 
normes específiques de la UAB i les mesures sobre prevenció de riscos laborals.  

9.4. Si la persona candidata no tramet l’acceptació o el document de no acceptació dins el termini 
indicat s’entendrà que renuncia a l’ajut i aquest ajut podrà ser adjudicat a un altre candidat de la 
llista de reserva.  
 

10. Substitucions  
10.1. Les baixes que es produeixin per renúncia o altres causes entre el personal investigador 

predoctoral en formació es poden cobrir per persones candidates de la llista d’espera, durant els 

tres mesos des de la data d’incorporació de la persona que causa baixa. Si la data de la baixa 
excedeix aquest termini, la plaça quedarà vacant fins a la convocatòria següent.  

10.2. Les persones que accedeixin a la condició de beneficiàries d’un ajut per renúncia d’altres 
persones adjudicatàries gaudiran igualment de 48 mesos d’ajut a partir de la seva incorporació.  
 

11. Formalització del contracte predoctoral 

11.1. La data d’incorporació prevista pels perfils de l’annex II serà el desembre de 2012-gener de 
2013 i pels de l’annex III serà març-abril de 2013 . Per a poder formalitzar el contracte, la 

persona beneficiària ha de presentar a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de 
Suport a la Recerca (edifici del Rectorat, planta -1) els documents que s’indiquen a continuació, en 
un termini mínim de 15 dies hàbils, abans de la data d’alta.  

11.1.1. Una còpia del DNI o l’equivalent per als ciutadans de la UE.  
11.1.2. Còpia del passaport i del NIE i el permís a l’excepció a l’autorització de treball, vigents, 

per a ciutadans de països que no pertanyen a la UE.  
11.1.3. La còpia de la matrícula del màster o del doctorat a la UAB del curs 2012-2013.  
11.1.4. Una fotocòpia compulsada del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat 

universitari d’ almenys 300 crèdits ECTS o màster universitari, o equivalent. Els títols 
obtinguts en països no comunitaris han d’estar legalitzats per via diplomàtica.  

11.1.5. Fotocòpia del número de Seguretat Social de la persona que serà contractada 
11.1.5.1. Si la persona té nacionalitat espanyola, en cas que no hagi estat mai donada d’alta a la 

Seguretat Social, ha de dirigir-se a qualsevol de les oficines de la Tresoreria de la Seguretat 
Social amb el DNI per sol·licitar aquest número.  

11.1.5.2. Si pertany a un estat membre de la UE, s’ha d’adreçar amb la targeta de resident 

comunitari (i si no en té, l’ha de sol·licitar prèviament a qualsevol comissaria de policia) a 
qualsevol de les oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social per a sol·licitar el número.  

11.1.5.3. Pel que fa a les persones que no pertanyin a un estat membre de la UE, serà la UAB qui 

els sol·licitarà el número de Seguretat Social.  
11.1.6. Les dades bancàries.  
11.1.7. Dues fotografies de mida carnet.  

11.2. La incorporació es podrà fer sempre que s’hagi presentat la documentació que s’indica en 
aquest article 11 i que és imprescindible per a ser donat d’alta com a Personal Investigador 
Predoctoral en formació. La data d’incorporació serà comunicada al director o directora del 
departament corresponent.  

 
12. Conceptes econòmics vinculats a la contractació  

12.1. L’import íntegre anual dels contractes serà de 14391,63€ bruts anuals. Aquest import es 
liquidarà en 12 mensualitats, inclòs el prorrateig de les pagues extres.  

12.2. Els contractes inclouen addicionalment els preus públics de la matrícula del Màster i dels 

programes de Doctorat i la tutela de la tesi. Per a qui gaudeixi de la condició de personal 
investigador predoctoral en formació en aquesta convocatòria, el curs de referència de la matrícula 

és el 2012-2013. En cap cas no es cobreixen els imports de les taxes dels preus acadèmics o els 
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costos de cursos que superin els 32 crèdits en el cas dels programes de doctorat, o els que superin 

els 60 crèdits en el cas dels màsters oficials, durant el període de gaudiment del contracte 
predoctoral. No se subvencionen els preus per gestió de l’expedient acadèmic, ni tampoc no es 

cobreix l’import dels crèdits convalidats ni dels crèdits de màsters o doctorats d’altres universitats.  
12.3. El pagament s’efectuarà cada mes, per mesos vençuts, directament a la persona beneficiària i 

se li aplicaran les retencions corresponents d’acord amb la normativa vigent.  
 

13. Drets del personal investigador en formació Són drets del personal investigador predoctoral en 
formació:  

13.1. Percebre l’import corresponent al contracte en la forma establerta a l’article 12 d’aquesta 
convocatòria.  

13.2. Obtenir la col·laboració i el suport necessaris de la Universitat per a desenvolupar amb 
normalitat els estudis i el programa de recerca, d’acord amb les disponibilitats del departament 
d’adscripció.  

13.3. Gaudir dels drets de la propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat de recerca, 
segons la seva contribució i d’acord amb la legislació vigent.  

13.4. Utilitzar els serveis que ofereix la Universitat i participar en el conjunt de les seves activitats 
d’acord amb la normativa interna de la UAB.  

13.5. Gaudir dels drets i els avantatges socials corresponents al personal acadèmic de la UAB.  
13.6. Optar a altres ajuts complementaris per a estades breus fora de Catalunya destinades a 

completar la formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que porta a terme, 
acompanyant la sol·licitud del vistiplau del director o directora de tesi.  

13.7. La resta de drets que pugui contemplar la llei 14/2011 i la resta de la legislació vigent. 

 
14. Obligacions del personal investigador Predoctoral en formació Són obligacions del personal 

investigador predoctoral en formació:  
14.1. Incorporar-se al departament, dur a terme les activitats previstes en el seu programa de 

doctorat o de formació en la recerca, complir els objectius del programa de formació i, en el 
moment adequat, les directrius establertes pel director o directora de tesi.  

14.2. Complir la normativa interna de la Universitat.  
14.3. Impartir el programa de col·laboració docent d’acord amb el que es determina en l’article 16.  

14.4. Justificar l’ajut, en el termini màxim d’un mes de la seva finalització, independentment de la 
seva causa, presentant a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca una memòria en imprès normalitzat de tot el treball dut a terme en el període global del 
contracte, on consti l’assoliment efectiu dels objectius de l’ajut. 

14.5. En el cas que la persona contractada presenti la seva tesi doctoral en el marc del present ajut, 

no caldrà elaborar l’informe esmentat en l’article anterior. 
14.6. Fer constar, en qualsevol publicitat o publicació, l’adscripció al departament corresponent de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, seguint les recomanacions recollides a l’Annex I. 
L’incompliment d’aquest apartat podrà ser causa de cessament del gaudi de l’ajut. L’adscripció a la 
UAB s’haurà de fer constar sempre que la publicació s’hagi generat durant el període del gaudi del 
contracte predoctoral. 

14.7. Incorporar les seves dades a l’aplicació EIN@ de la UAB per a l’actualització curricular.  

14.8. Demanar autorització al Vicerectorat de Personal Acadèmic per a qualsevol canvi o incidència 
que afecti el desenvolupament de l’activitat realitzada en el marc de l’ajut. 

14.9.  Presentar a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca les 

renúncies del contracte predoctoral mitjançant un escrit raonat adreçat al Vicerectorat de Personal 
Acadèmic amb una antelació mínima de 15 dies a la data efectiva de la renúncia.  

14.10. Comunicar la lectura i defensa de la tesi doctoral a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en 

Formació i de Suport a la Recerca en el moment en que es pugui produir. 
14.11. Facilitar tota la informació sol·licitada i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que 

li pugui requerir la UAB.  
14.12. Les persones que no pertanyin a un estat membre de la UE han de tramitar i aconseguir 

l’excepció a l’autorització de treball perquè se les pugui contractar.  
14.13. El director o directora de tesi ha d’estar vinculat a la UAB mitjançant qualsevol de les formes 

previstes als Estatuts, i la tesi s’ha de desenvolupar i llegir a la UAB.  

14.14. El coneixement de les llengües oficials a la UAB d’acord amb la normativa vigent.  
14.15. Quan un Investigador predoctoral en formació s’hagi d’absentar per raó d’estudis haurà de 

sol·licitar el corresponent permís, que ha d’estar prèviament autoritzat pel director o directora del 
departament i si escau, pel director o directora de la tesi.  

 

15. Obligacions de la Universitat Són obligacions de la Universitat:  
15.1. Formalitzar el contracte corresponent per al personal investigador predoctoral en formació 

d’acord amb la legislació vigent aplicable.  
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15.2. Proporcionar al personal investigador en formació el suport necessari i facilitar-li la utilització 

dels mitjans, instruments o equips que siguin necessaris per a desenvolupar amb normalitat la 
seva activitat.  

15.3. Vetllar pel desenvolupament adequat del programa de formació del personal investigador en 
formació.  

15.4. Vetllar pel règim d’incompatibilitats.  
15.5. La resta d’obligacions que pugui contemplar la llei 14/2011 i la resta de la legislació vigent. 

 
16. Col·laboració en activitats docents  

16.1. L’acceptació del contracte  implica automàticament la participació del personal investigador en 
formació en un programa de col·laboració en tasques docents, amb finalitat formativa, de fins 220 
hores en el conjunt dels quatre anys i que en cap cas superarà les 60 hores per any. La distribució 
concreta d'aquestes 220 hores es farà de mutu acord entre el titular del contracte i el Departament 
al que estigui adscrit i respectant sempre que  la  col.laboració docent del primer any  estarà 
concentrada prioritàriament en el segon semestre i que no tindrà una tipologia docent heterogènia. 

16.2. Aquesta col·laboració docent en cap cas significa docència teòrica ni responsabilitat del personal 

investigador en formació sobre l’assignatura ni sobre la programació d’aquesta. 
16.3. Aquestes col·laboracions han de ser certificades, a l’efecte de currículum, pels departaments 

implicats.  
 

17. Incompatibilitats de l’ajut  
17.1. La condició de personal investigador en formació d’aquest programa és incompatible amb 

vinculacions contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la formació i 

a la recerca. 
17.2. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixin de tasques, a la UAB, docents (cursos, 

conferències o ponències) o investigadores (llibres o articles) directament associades a la recerca 
duta a terme pel personal investigador en formació, sempre que tinguin caràcter esporàdic o no 
habitual. 

17.3. Les percepcions per les activitats esmentades hauran de ser autoritzades pel Vicerectorat de 

Personal Acadèmic. 
17.4. Es poden autoritzar les percepcions que procedeixen d’ajuts per a assistència a congressos, 

reunions o jornades científiques, i ajuts per a estades breus i trasllats temporals, concedits per 
organismes públics o privats, nacionals o estrangers, que estiguin relacionats amb la seva recerca.  

17.5. En el supòsit d’incompatibilitat sobrevinguda, la Universitat ha de procedir a revocar el 
contracte. 

 

18. Discontinuïtats del contracte. Per tal de facilitar la finalització de la tesi doctoral en el temps necessari: 
18.1. En cas de baixa de maternitat/paternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent de 

menors de sis anys, se suspendrà el contracte durant el període que correspongui i, per tant, 
aquest s’allargarà pel mateix període. Durant aquest període es mantindrà el 100 % de la 
percepció del contracte predoctoral. 

18.2. En cas d’incapacitat laboral per malaltia o accident laboral, de 30 dies o més, es podrà 
incrementar la durada del contracte durant el període de la baixa,  sempre que les disponibilitats 

pressupostàries ho permetin. Durant aquest període es mantindran les percepcions que pertoquin 
legalment. 

18.3. En ambdós casos el personal Investigador en Formació contractar ho haurà  de comunicar i 

acreditar a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport de la Recerca de la 
UAB i haurà de fer els tràmits i gestions que pertoquin d’acord amb les normes de la Seguretat 
Social.  

18.4. La reincorporació després de baixa de maternitat/paternitat, adopció o acolliment preadoptiu o 
permanent de menors de sis anys, o després d’una d’incapacitat laboral per malaltia o accident 
laboral s’haurà de comunicar amb un mínim de 15 dies d’antelació a la data de l’alta. La no 
incorporació un cop finalitzat el període d’interrupció es considerarà com a renúncia i serà baixa 
automàtica.  

18.5. D’acord amb la normativa vigent, el contracte predoctoral es perllongarà per la mateixa durada 
en què hagi estat suspesa pels motius expressats en els apartats anteriors. 

 
19. Incompliments  

19.1. L’incompliment total o parcial dels requisits i obligacions que s’estableixen en aquesta 
convocatòria i en altres normes aplicables, donarà lloc a l’obertura d’un expedient d’incompliment, 
la resolució del qual, després d’una audiència prèvia amb la persona interessada, podrà significar 

l’aplicació del règim disciplinari que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent. 
19.2. Les infraccions que podran donar lloc a l’aplicació de l’apartat anterior són, a banda de la resta 

d’obligacions que es deriven d’aquesta convocatòria:  
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19.2.1. L’incompliment total i manifest dels objectius de formació docent i científica pels quals 

es concedeix l’ajut, determinat a través dels mecanismes de seguiment i control 
cientificotècnic,  

19.2.2. La realització de modificacions no autoritzades en les condicions inicials de l’ajut i de 
l’incompliment dels objectius parcials,  

19.2.3. La no comunicació d’altres activitats que siguin incompatibles,  
19.2.4. La no presentació, d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria, amb el 

requeriment de la UAB, dels informes de seguiment i de la documentació addicional ( 
matrícula de cada curs)  

19.2.5. La no declaració d’haver gaudit de qualsevol ajut o beca d’anàloga naturalesa o el fet de 
falsejar dades de la declaració 
 

20. Criteris d’avaluació i selecció  
20.1. Els departaments valoraran els mèrits de les persones candidates d’acord amb l’expedient 

acadèmic i el currículum que presentin (màsters realitzats, experiència professional, investigació, 
publicacions, comunicacions, congressos, coneixement d’idiomes, etc.) així com, si ho consideren 

oportú, a través d’una entrevista, i una vegada feta la valoració global de cada sol·licitant i d’acord 
amb els perfils i les necessitats de cada departament, aquests elaboraran la relació prioritzada de 
les persones candidates.  

20.2. Amb la relació resultant, els departaments emetran la proposta de resolució, que es trametrà a 
la Comissió de Personal Acadèmic perquè l’aprovi, si escau.  
 

21. Al·legacions  

21.1. En el termini de deu dies naturals, a comptar de l’endemà de fer-se públiques les llistes de 
persones admeses provisionals i definitives, respectivament, les persones interessades poden 
presentar, a beques.agr@uab.cat, les al·legacions que considerin oportunes.  

21.2. Contra les resolucions adoptades en resposta a les al·legacions esmentades, les persones 
interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el rector o rectora, en el termini màxim 
d’un mes.  

21.3. D’acord amb el que preveu l’article 111 de la Llei 30/1992, de 26 de desembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la interposició de recursos 

contra els acords i les resolucions dels òrgans competents no suspèn obligatòriament l’execució 
dels actes impugnats.  
 

22. Protecció de dades Les dades facilitades per les persones candidates s’incorporaran a un fitxer de la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i atorgament de les 

beques convocades. D’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, les persones interessades podran exercir, davant la Secretaria General de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades.  
 

23. Normativa aplicable.  Seran d’aplicació les disposicions contingudes a la Llei 14/2011 d’1 de juny, de la 
ciència, la tecnologia i la innovació i al Real Decret 63/2006, de 27 de gener pel qual s’aprova l’Estatut del 
personal investigador en formació en tot allò que no estigui regulat expressament a aquesta convocatòria. 
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ANNEX I  

Recomanacions per a la normalització de la signatura i la filiació dels investigadors en formació de 
la UAB  

 

Hem revisat les recomanacions de la FECYT i les hem contrastat amb la manera amb què es ressenya aquesta 
filiació a les dues bases de dades bibliogràfiques de literatura científica més destacades del moment, Scopus i 
WoK.  

En tots els casos consultats es fa palesa la recomanació de ressenyar tots els centres als quals pertany 
l’investigador, per tal que es puguin recollir correctament en els indicadors bibliomètrics, els factors d’impacte, 

rànquings, etc. La diferència rau en la recomanació de com fer-ho.  

Un cop vistes les dues fórmules —FECYT i Scopus/Web of Knowledge—, creiem que la manera més entenedora i 
que pot evitar errors d’interpretació és la que fan servir les bases de dades bibliogràfiques, és a dir, posar 
tantes crides al costat del nom de l’autor com centres o institucions de filiació té, de manera que es puguin 

entendre com centres diferents.  

També hem revisat PubMed (MedLine) com a base de dades de referència de l’àmbit mèdic, però en aquest cas 
només ressenya l’adreça de contacte i no la filiació dels diferents autors.  

D’altra banda, cal recordar que a més de les recomanacions que es puguin fer, cada revista té el seu propi full 
d’estil i, per tant, la ressenya final dependrà de les indicacions que rebi l’autor en el moment de presentar 
l’article per a la publicació.  

Recomanacions:  

FECYT: http://www.accesowok.fecyt.es/wp-content/uploads/2009/06/normalizacion_nombre_autor.pdf  

La recomanació que fa FECYT sobre la designació correcta del lloc de treball per afavorir la visibilitat dels 
centres i institucions i assegurar la fiabilitat, entre altres, dels indicadors bibliomètrics, dels factors d’impacte i 

dels rànquings, són els següents:  

 

1. Els autors han d’incloure SEMPRE la seva filiació.  

La filiació ha de seguir l’ordre següent: Nom del grup (si s’escau) o del departament, centre o institut (nom 
complet en la llengua original), institució de la qual depèn, adreça postal, ciutat i país.  

 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 6/2012 de la secretària general i del comissionat del rector per a la Societat de la 
Informació, de 18 de juliol de 2012, per la qual es fixen els criteris per a l’assignació d’adreces de correu 

electrònic de comptes no personals a col·lectius de la UAB, que tot seguit es transcriu: 
 

 



BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 97 -        www.uab.cat/seuelectronica 
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II.2. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució del rector, de 3 de juliol de 2012, per la qual designa els vicerectors i les vicerectores, els 
degans i les deganes, el director o la directora d’escola, el representant dels estudiants i la representant del 
personal d’administració i serveis com a membres del Consell de Govern, que tot seguit es transcriu: 
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BOUAB Núm. 98                  Juliol i Agost/ 2012 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 101 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Resolució del rector, de 17 de juliol de 2012, de designació de rector suplent durant el període comprès 

entre l’1 d’agost de 2012 al 15 d’agost de 2012, ambdós inclosos, que tot seguit es transcriu: 
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Resolució del rector, de 24 de juliol de 2012, d’autorització de signatura de determinades matèries de 

competència del rector  en altres òrgans o responsables d’unitats administratives de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, que tot seguit es transcriu: 
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Resolució del rector, de 27 de juliol de 2012, per la qual s’accepten les condicions generals d’ús del 

Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya, que tot seguit es transcriu: 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 21 de desembre de 2011, entre la UAB i la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza 
Superior (ACLES) per establir un marc de col·laboració per a l’acreditació de llengües extrangeres entre ACLES i 

la universitat en matèria d’acreditació. 
 

Conveni de 13 de gener de 2012, entre la UAB i California Institute for Telecommunications and Information 
Technology at the University of California i el Departament de Psicologia Bàsica, evolutiva i de l'Educació de la 
UAB, Memorandum of understanding (MOU) – cooperating in the area of health and sports sciences and 
engineering. 

 
Conveni de 23 de març de 2012, entre la UAB i Corporación RTVE pel qual s’impulsa la col·laboració, 
intercanvi i cooperació institucional en matèria educativa, cultural i científica. 
 
Conveni d’11 de maig de 2012,  entre la UAB i Shanghai Ocean University, exchange of students, and staff, 
Scientific research and PhD collaboration. 
 

Conveni de 14 de maig de 2012, entre la UAB i la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Mèxic) per 
establir un marc de col·laboració en els aspectes acadèmics i d’investigació. 
 
Conveni de 22 de maig de 2012, entre la UAB i University of Western Australia, establish the framework for 

co-operation between UAB and Ecosystem Restoration and Intervention Ecology Research Group in teaching 
and research in the field of education. 
 

Conveni de 23 de maig de 2012, entre la UAB i l’Institut des Regions Arides (IRA) de Medenine (Tunísia) pel 
qual s’estableix un marc de col·laboració en relació als àmbits científics, acadèmics i d’investigació. 
 
Conveni de 18 de juny de 2012, entre la UAB i la Associação Catarinense das Fundações Educacionais 
(ACAFE) pel qual s’estableix el marc de col·laboració en els aspectes acadèmics i d’investigació en matèria 
institucional, acadèmica i d’investigació. 

 
 

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

 
Conveni d’1 de gener de 2012, entre la UAB i l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) per a la renovació de 

la cessió del dret d’ús d’espais del taller de mecanització de la UAB. 
 
Conveni de 26 de gener de 2012, entre la UAB i la Fundacií Privada Centre d’Estudis Internacionals i 

Universitat de Barcelona (UB) per a la realització conjunta del Màster en Diplomàcia i Funció Pública 
Internacional. 
 
Addenda d’1 de març de 2012, entre la UAB i la Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral 
(FEPSI) i Universitat Ramon Llull i Fundació Pere Tarrés al conveni específic de 6 d’octubre de 2006 per a la 
impartició conjunta del Máster Oficial Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat. 
 

Addenda d’1 d’abril de 2012, entre la UAB i la Fundació UAB (FUAB) al conveni subscrit en data 28 d’abril de 
2006. 
 
Conveni de 18 d’abril de 2012, entre la UAB i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel 

qual es regulen les condicions de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat i l’InCom-UAB 
per desenvolupar un programa conjunt de treball sobre creativitat social i comunicació (cultura dels videojocs) i 
per desenvolupar el projecte de Comunicació de l’Arts Santa Mònica (MèdiaQuiosc). 
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Conveni de 26 d’abril de 2012, entre la UAB i les Escoles Professionals Salesianes de Sarrià per a la 
renovació del conveni de col·laboració signat el 21 d’abril de 2009. 

 
Conveni de 18 de maig de 2012, entre la UAB i el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la 
Generalitat de Catalunya (CEJFE) pel qual col·labora la UAB mitjançant l’EDO (Equip de Recerca 
Organitzacional) en la organització del Congrés Internacional a Barcelona els dies 23, 24 i 25 de maig de 2012. 
 
Conveni de 22 de maig de 2012, entre la UAB i la Fundació Avedis Donabedian pel qual es regula l’adscripció 

del personal docent i investigador de la UAB a l’Institut Universitari de Qualitat Assistencial i seguretat clínica 
Avedis Donabedian. 
 
Conveni de 23 de maig de 2012, entre la UAB i la Fundació Avedis Donabedian pel qual es dóna continuïtat a 
la Càtedra Avedis Donabedian. 
 
Conveni de 24 de maig de 2012, entre la UAB i els Il·lustres Col·legis d'Advocats de Barcelona, Granollers, 

Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa per tal d’organitzar el Màster d’accés a l’Advocacia. 
 
Conveni de 25 de maig de 2012, entre la UAB i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) per a la 
col·laboració docent (professor vinculat). 
 
Conveni de 20 de juny de 2012, entre la UAB i el Groupe ESC Dijon Bourgogne (Dijon, França), for 
recognition of the value of international cooperation and student mobility (Master in Economics and Business 

Administration and Master in Marketing). 
 
Conveni de 25 de juny de 2012, entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental pel qual s’emmarca 
l’actuació en la participació en el projecte “Campus Ítaca” de la UAB per a l’any 2012. 
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IV.  Nomenaments  

i cessaments 
 
 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
IV.1.1. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2012, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a 
comissionat de la rectora per al Parc de Recerca de la UAB. 

 

 

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

 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Daniel Franco Puntes director en 
funcions de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Antonio Manuel López Peña 
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Mercedes Rullán Ayza 

sotsdirectora d’Estudis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Jordi Pons Aróztegui coordinador 
d’Estudis d’Enginyeria Informàtica i del Grau en Enginyeria Informàtica. 
 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Sergi Robles Martínez 
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i del Grau en Enginyeria Informàtica de 
l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Joan Carles Moure López 
coordinador d’Estudis d’Enginyeria de Materials de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Judith Panadés Martí secretària 
de l’Escola de Postgrau. 
 

Resolució del rector, de 3 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Juanola Pagés 
coordinadora d’Estudis de Grau d’infermeria de la Facultat de Medicina. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual la senyora Gemma Garcia Alonso cessa com a 
coordinadora d’Estudis d’Enginyeria de Materials de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual el senyor Xavier Oriols Pladevall cessa com a 
coordinador de Laboratoris de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual el senyor Juan Carlos Moure López cessa com a 
coordinador de Laboratoris (segon cicle) de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual la senyora Glòria González Anadón cessa com a 
directora de l’Escola d’Enginyeria. 
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Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual el senyor Ricardo Juan Toledo Morales cessa com a 

coordinador d’Estudis de la Diplomatura d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual el senyor Daniel Franco Puntes cessa com a 
sotsdirector d’Estudis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual la senyora Mercedes Rullán Ayza cessa com a 
coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Informàtica i del Grau en Enginyeria Informàtica de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual el senyor Jordi Pons Aróztegui cessa com a 
coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i del Grau en Enginyeria Informàtica. 
 
Resolució del rector, de 3 de juliol de 2012, per la qual la senyora Florentina Zapico Yáñez cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina. 
 
 

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

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Antonio José Moreno Galdó 

secretari del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora M. Cristina Riba Trepat 
directora del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor José Rodríguez Álvarez 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 

 

Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Núria Simelio Solà secretària 
del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Rafael Arenas Garcia coordinador 
de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat. 

 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Jorge Miquel Domínguez 
coordinador de Biblioteca i de Comunicació del Departament de Dret Privat. 
 
 

IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual el senyor Antonio Mur Sierra cessa com a secretari 
del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 
 

Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual el senyor Miquel Gardeñes Santiago cessa com a 
director del Departament de Dret Privat. 

 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual el senyor Fernando M. Picatoste Ramón cessa com 
a coordinador de la Unitat de Bioquímica de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual el senyor José Rodríguez Bonfill cessa com a 
secretari del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
 

Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual el senyor Eliseo Sierra Noguero cessa com a 
coordinador de Postgraus, Tercer Cicle i Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual la senyora M. Cristina Riba Trepat cessa com a 
coordinadora de Biblioteca i d’Afers Econòmics del Departament de Dret Privat. 
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IV.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Joaquim Segalés Coma director 
del centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA). 
 
 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 13 de juliol de 2012, per la qual el senyor Mariano Domingo Álvarez cessa com a 
director del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA). 
 
 

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

 

IV.5.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias, vicerector 
de Relacions Internacionals i el senyor Josep Maria de Dios Marcer, degà de la Facultat de Dret, representants 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Unió de Centres Culturals Islàmics de 

Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Sabés Xamaní membre 
del Comitè de Seguretat i Salut. 
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort Bardolet membre del 

Patronat de la Fundació Privada de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC). 

 
Resolució del rector, de 18 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Consejo España China. 
 
Resolució del rector, de 18 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut Confuci de Barcelona. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Admistració i Serveis, de 19 de juliol de 2012, per tal de 
cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça de secretari/ària de direcció de l’adjunt per a temes 
docents al Vicerectorat de Personal Acadèmic.  
 
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Maria Montserrat Rifà Valls 
directora de l’Observatori per a la Igualtat. 

 
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Buenvantura Guamis López 

comissionat del rector per al Parc de Recerca UAB. 
 
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2012, per la qual nomena els representants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona al Consell de Govern del Centre d’Estudis Demogràfics, i que són les següents: 

 
·  Ferran Sancho i Pifarre, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, en substitució del senyor 
Lluís Ferre i Caubet. 
 
·  Pilar Dellunde i Clavé, vicerectora d’Investigació, en substitució del senyor Jordi Marquet i Cortés. 
 
· Antoni Francesc Tulla i Pujol, catedràtic del Departament de Geografia. 

 
 
Resolució del rector, de 23 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Privada Parc de Salut de 

Sabadell. 
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Resolució del rector, de 23 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció de l’Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars (ICCC). 

 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del 
Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Judith Solé Resina 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió General de Política Universitària del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Sílvia Carrasco Pons 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 
 

Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Pilar Dellunde i Clavé 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Recerca i Tranferència de Coneixement 
del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Política Lingüística i a la Comissió de 
Relacions Internacionals del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé i Garcia 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Personal Acadèmic del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Montserrat Rifà Valls 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dona i Ciència per al desenvolupament de 
les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior i la recerca, del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Xavier Ribes i Guàrdia 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 

Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Santiago Guerrero Bonbed 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Gestió universitària del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 26 de juliol de 2012, per la qual designa el senyor Lluís Tort i Bardolet patró de la 
Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (Institut Josep Carreras). 
 

Resolució del rector, de 27 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Àurea Roldan Barrera 
responsable d’interoperabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona davant el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Qualitat 

Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut de Qualitat Assistencial i 
Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manel Sabés Xamaní 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de 
Neurorehabilitació Guttmann. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manel Sabés Xamaní 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut de Qualitat Assistencial i 

Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 
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Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de 
Neurorehabilitació Guttmann. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 
Regeneratica (CMRB). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut Municipal 
d’Investigació Mèdica – Hospital del Mar (IMIM). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort Bardolet representant 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Permanent i al patronat de la Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al patronat de la Fundació Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Bioregió de Catalunya 
(BIOCAT). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Pilar Dellunde i Clavé 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la vicepresidència del Consell de Govern del Centre 
d’Estudis Olímpics. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual delega la seva representació en el senyor 
Bonaventura Guamis López al Patronat de la Fundació Triptolemos. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell d’Administració de Material and Gases 
(MATGAS 2000, A.I.E.). 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet representat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina Regenerativa de 
Barcelona (CMRB). 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut Català de 

Nanotecnologia (ICN). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
vicepresident del Consell de Govern del Centre de Visió per Computador (CVC), en representació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manel Sabés Xamaní 

representat de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
representat de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 

Regenerativa de Barcelona (CMRB). 
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Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Pilar Dellunde i Clavé 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG). 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut de Qualitat Assistencial i 
Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluír Tort i Bardolet 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Institut Universitari d’Investigació en 
Atenció Primària Jordi Gol i Gorina. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena les persones representants de la 
Universitat Autònoma d eBarcelona al Patronat del centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA), i que són les 
següents: 
 

· Lluís Tort i Bardolet, vicerector de Projectes Estratègics. 
 
· Pilar Dellunde i Clavé, vicerectora d’Investigació. 
 
· Reyes Pla Soler, degana de la Facultat de Veterinària. 
 

 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet, 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació de l’Institut d’Estudis 
Espacials de Catalunya (IEEC). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual delega en el senyor Lluís Tort i Bardolet la seva 
representació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Institut Català de Farmacologia. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual delega en el senyor Lluís Tort i Bardolet la seva 

representació de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Quintana Trias 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern de l’Institut Universitari d’Estudis 

Europeus (IUEE). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena la senyora Pilar Dellunde i Clavé 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona  a la Comissió Delegada i al Patronat de l’Institut Català 
de Paleontologia (ICP). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet vocal de la 

Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’Institut d’Investigació Sanitària Hospital del Mar. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Port d’Informació Cinetífica (PIC). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Bonaventura Guamis López 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre Tecnològic ASCAM. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta UAB – Institut Universitari Parc Taulí. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta UAB – Institut Universitari Parc Taulí. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Lluís Tort i Bardolet 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern de l’Institut de Física d’Altes 
Energies (IFAE). 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut d’Investigació en 

Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP). 
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IV.5.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 2 de juliol de 2012, per la qual la senyora Àurea Roldán Barrera cessa com a 
membre i presidenta del Comitè de Seguretat i Salut. 
 
Resolució del rector, d’11 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
membre del Patronat de la Fundació Privada de l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer 
(IMPPC). 

 
Resolució del rector, de 20 de juliol de 2012, per la qual la senyora Carolina Gala Durán cessa com a 
directora de l’Observatori per a la Igualtat. 
 
Resolució del rector, de 23 de juliol de 2012, per la qual el senyor Ramon Carreras Collado cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Privada Parc de Salut de 

Sabadell.  
 

Resolució del rector, de 23 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció de l’Institut Català de Ciències 
Cardiovasculars (ICCC). 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Conferència general del Consell Interuniversitari de 
Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Recerca i Transferència de Coneixement 
del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 

Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual la senyora Isabel Pont Castejón cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Conferència General, a la Comissió General de 
Política Universitària i a la Comissió de Política Lingüística, del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual el sneyor Miquel Àngel Senar Rosell cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Personal Acadèmic del Consell 

Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual la senyora Carolina Gala Durán cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dona i Ciències per al desenvolupament de 
les polítiques de dones en l’àmbit de l’educació superior i la recerca del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual la senyora Mercedes Unzeta López cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Relacions Internacionals del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. 
 
Resolució del rector, de 25 de juliol de 2012, per la qual la senyora María José Recoder Sellarés cessa com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Assessora sobre Publicitat Institucional 

del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 

Resolució del rector, de 26 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Patronat i la Comissió Delegada de la Fundació 
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (Institut Josep Carreras). 
 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2012, per la qual el senyor Ramon Carrera Collado cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut de Qualitat Assistencial i 

Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2012, per la qual el senyor Ramon Carrera Collado cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut de Qualitat 
Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 

 

Resolució del rector, de 29 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Unversitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí. 
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Resolució del rector, de 29 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut de Qualitat Assistencial i 
Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 

 
Resolució del rector, de 29 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut de Qualitat Assistencial i 
Seguretat Clínica Avedis Donabedian. 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Bioregió de Catalunya 
(BIOCAT). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut Municipal 

d’Investigació Mèdica – Hospital del Mar. 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell d’Administració de Material and Gases 
(MATGAS 2000, A.I.E.). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del centre Tecnològic ASCAM. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern de l’Institut de Física d’Altes 
Energies (IFAE). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Lluís Ferrer i Caubet cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Puigvert. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Puigvert. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Puigvert. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
vocal de la Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’Institut d’Investigació Sanitària 
Hospital del Mar. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patornat de la Fundació Institut d’Investigació en 
Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
patró de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a 

patró de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG). 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Institut Català de Farmacologia. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca. 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual la senyora Ana Ripoll Aracil cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca. 
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Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Delegada i al Patronat de l’Institut Català 

de Paleontologia (ICP). 
 
Resolució del rector, del 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut Català de 
Nanotecnologia (ICN). 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Ramón Carreras Collado cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta UAB – Institut Universitari Parc Taulí. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta UAB – Institut Universitari Parc Taulí. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Direcció del Centre de Recerca en 
Agrigenòmica (CRAG). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CRESA). 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CRESA). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 
vicepresident del Consell de Govern del Centre de Visió per Computador (CVC). 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual la senyora Pilar Dellunde i Clavé cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat del Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CRESA). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Jordi Marquet Cortés cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell d’Administració del Parc Tecnològic del Vallès. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de 
Neurorehabilitació Guttmann. 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Manuel Antonio López Béjar cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 

Regenerativa de Barcelona (CMRB). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a 

represenant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB). 
 

Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Joaquim coll Daroca cessa com a 
represenant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Centre de Medicina 
Regenerativa de Barcelona (CMRB). 
 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Ramon Carreras Collado cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de 
Neurorehabilitació Guttmann. 

 
Resolució del rector, de 30 de juliol de 2012, per la qual el senyor Carles Jaime Cardiel cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació de l’Institut d’Estudis 
Espacials de Catalunya (IEEC). 
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V. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
V.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de juliol de 2012, per la qual 

autoritza la reincorporació de la senyora Leontina Díaz Rosas a l’escala d’ajudants d’arxius i bilioteques a un lloc 
de gestora d’adquisicions a la Biblioteca d’Humanitats. 

 
Resolució del gerent, de 4 de juliol de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i 
les repsonsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Ciències de la Comunicació, al senyor 
Miguel Ángel Caballero Bracero. 
 
Resolució del gerent, de 4 de juliol de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i 
les responsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Ciències de la Comunicació, al senyor 

Miguel Ángel Caballero Bracero. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de juliol de 2012, per la qual 
deixa sense efectes l’encàrrec de funcions per acumulació de tasques de la senyora Mónica Leiva Marcos, amb 
efectes del dia 30 de juny de 2012. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de juliol de 2012, per la qual 
encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Carmen Ramírez Rodríguez, les funcions per acumulació de 
tasques de la gestió i coordinació de la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de juliol de 2012, per la qual 
deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Regina Pauné Grané. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de juliol de 2012, per la qual 
atorga la plaça de director/a tècnic/a, amb destinació a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica de 
l’Administració de Centre de Medicina, a la senyora Fermina Pérez Carmona. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de juliol 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. 

 

Resolució del gerent, de 10 de juliol de 2012, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions 
i les responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de juliol 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 de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de juliol de 2012, per la qual 
el senyor Gerard Manel Kihl Colomer durà a terme la seva activitat al Centre d’Autoaprenentatge de Llengües i 
donarà suport tècnic a la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de juliol de 2012, per la qual  

autoritza la reincorporació de la senyora Maria Luz Pacheco Pérez al servei actiu de l’escala de gestió, amb 
destinació provisional a un lloc de gestora a la Gestió Econòmica de la Facultat de Lletres i Psicologia. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de juliol de 2012, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Noelia Sánchez Vaca, per ocupar la plaça d’auxiliar 
administratiua a l’Àrea d’Economia i Finances. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de juliol de 2012, per la 

qual destina, amb caràcter definitiu, el senyor Jordi Balasch Corney, per ocupar la plaça d’auxiliar administratiu 
al Departament de Ciència Política i Dret Públic (Administració de Centre de Dret i Ciències Polítiques i 

Sociologia). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de juliol de 2012,  per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, el senyor Ángel José Rodríguez Torrubiano, per ocupar la plaça d’auxiliar 
administratiu a la Unitat Docent de l’Hospital de la Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de juliol de 2012, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria del Carmen Becerra Machacón, per ocupar la plaça 
d’auxiliar administratiu al Servei de Seguretat i Vigilància. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de juliol de 2012, per la 
qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Begoña Martín Romero la gestió excepcional dels 
processos d’administració a l’Administració del Servei d’Informàtica. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de juliol de 2012, per la 
qual concedeix, amb caràcter provisional, 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 de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de juliol de 2012, per la 

qual autoritza la reincorporació de la senyora Antonia Gómez Molina, a un lloc de gestora a l’Oficina de 
Promoció Econòmica, Compres i Contractació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de juliol de 2012, per la 
qual autoritza la reincorporació de la senyora Mª Glòria Gil Catalan a l’escala administrativa a un lloc 
d’administrativa al Departament de Geologia. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de juliol de 2012, per la 

qual a la plaça d’administratiu de l’Àrea de Comunicació i Promoció, que actualment ocupa el esenyor Jordi 
Jovani Aubanell, se li ha en carregat la funció de donar suport en els processos admninistratius propis del 
comissionat del rector per a la Societat de la Informació. 
 
Resolució del gerent, de 31 de juliol de 2012, per la qual adscriu el senyor Albert Duque Rubia a la Unitat 

de Promoció de Grau i de Postgrau de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
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