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

 
 
 

 

I.1. Comissions del Consell de Govern 
 
I.1.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 81/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Informe sobre la modificació del Reglament del Servei de Biblioteques. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió d’Investigació del proppassat 9 de juliol de 2013 en virtut del qual es 
proposa al Consell de Govern l’aprovació de la modificació del Reglament del Servei de Biblioteques el qual va 
ser aprovat per Acord de la Junta de Govern de 20 de juliol de 1995 i modificat per Acord del Consell de Govern 

de 27 de febrer de 2003 i per Acord núm. 42/2007, de 30 d’octubre, de la Comissió d’Investigació.  
 
Atès que la redacció dels articles 26 i 27.4 impliquen l’adopció de mesures que podrien afectar a l’àmbit 
acadèmic, que s’annexa com a document 1, i atesa  la modificació tècnica proposada pel Gabinet Jurídic, la qual 
s s’annexa com a document 2.   
  

Vist l’article 12.4.b de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, modificada pels acords de 13 de juliol i de 15 de 
desembre de 2011, per l’acord de 25 d’abril de 2012, per l’acord de 17 de juliol de 2012, per acord de 19 de 
novembre de 2012 i per l’acord de 14 de març de 2013 segons els quals, correspon a la Comissió d’Afers 
Acadèmics informar favorablement les disposicions normatives en matèria acadèmica. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels articles 26 i 27.4 del Reglament del Servei de 

Biblioteques.  

 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 82/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Convocatòria General programa propi (modalitat estudis) per al curs acadèmic 2014-2015. 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria general del programa 

propi, de mobilitat d’estudiants de grau, per al curs acadèmic 2014-2015. 
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Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau, durant el curs 2014-2015, 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 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria del programa propi de mobilitat d’estudiants de grau per al curs acadèmic 
2014-2015. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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 83/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Aprovació de dues assignatures Study Abroad pel segon semestre 2013-2014. 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació d’assignatures del Programa Study 
Abroad, pel segon semestre del curs acadèmic 2013-2014. 
 
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta de cursos del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2013-
2014. 

 
Vist el Programa Study Abroad de la UAB, aprovat per acord de la Subcomissió de Grau de 24 d’abril de 2007, 
amb l’objectiu de fomentar la internacionalització d’aquesta Universitat.  
 
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Grau de 26 de juliol de 2011 pel qual es modifica el procediment 
d’aprovació dels cursos del Programa Study Aborad abans esmentat, de manera que la Comissió competent en 
matèria acadèmica és l’òrgan competent per l’aprovació d’aquests cursos.  

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les assignatures del Programa Study Abroad per al segon semestre del curs acadèmic 2013-

2014.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals 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. 
 

 

http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaGeneralProgramaPropi2014-2015
http://www.uab.cat/doc/DuesassignaturesStudyAbroadperalsegonsemestre2013-2014
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Acord 84/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Proposta de creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i elevació al Consell de Govern per a la 
seva aprovació. 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis. 
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 
Acord 85/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Aprovació de plans d’estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de màsters de 
renovació adaptats a la Normativa de màsters de la UAB o amb modificacions, per delegació del Consell de 
Govern. 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 

reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 
sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
 
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a 

les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 

informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 

propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents. 
 
- Màster en Diagnòstic i Tractament de la Cataracta i el Glaucoma  
- Màster en Patologia i Cirurgia de la Màcula, Vitri i Retina  
- Màster en Neurologopèdia  
- Diploma de postgrau en Matemàtiques per a Mestres  
- Diploma de postgrau en Altes Capacitats i Educació Inclusiva  

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 86/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Informació sobre la nova creació de cursos d’especialització. 
 

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’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució 
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, 
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada. 

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer. 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 

http://www.uab.cat/doc/Informaciosobrelanovacreaciodecursosdespecialitzacio270913
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Acord 87/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Atorgament de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de , pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris de titulació. 

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

 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs 
acadèmic 2010-2011 i 2011-2012, als següents: 
Carme Piñol Forné 
Marina Garcia Raurich 
Joana Caterina Curto Turon  

Anna Gil Romero 
Judit Verdes Martínez 

Laia Pinsach de Pablo 
Francisco Fernández Flores 
Josué Román Soriano  
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 88/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Aprovació d’activitats que donen dret a reconeixement de crèdits de lliure elecció 

 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de 
lliure elecció, per al curs acadèmic 2013/2014, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres 

entitats. 
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2013/2014. 
 
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. 
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

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

ACORDS 
 
Per assentiment, la Comissió d’Afers Acadèmics acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 2013 
/2014 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats.[Document] 
 

SEGON.- Encarregar la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 89/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de títols de 
Màsters Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 

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

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

Vist l'article 12.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari.  

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
 
 
Acord 90/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

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. 
  

 

http://www.uab.cat/doc/Activitatsquedonendretalreconeixementdecreditsdelliureeleccio270913
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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 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li 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, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a 
l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 
 
- Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocuapabilitat 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 91/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’Informe de Seguiment 
d’Universitat, del curs 2011-2012. 
 
Atès el compromís de la universitat d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu 
funcionament mesures per assegurar-ne l’avaluació i la millora contínues.  

 
Vist el Sistema Intern de Qualitat de la UAB, avaluat de forma positiva en el programa AUDIT de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en data 23 de novembre de 2010, que estableix, en el seu 
procés, la realització del Informe de Seguiment d’Universitat per a 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 acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els 
següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’Informe de Seguiment d’Universitat, del curs 2011-2012.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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. 
 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/InformedelSeguimentUniversitatdelcurs2011-2012
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Acord 92/2013, de 27 de setembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

La Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014 de 
la manera següent: 

 
• La data límit per presentar la sol·licitud d’admissió als Programes d’Intercanvi per al curs 2014-2015 en 
el Programa Propi UAB i el Programa Propi UAB – Califòrnia s’estableix des del 14 d’octubre al 3 de novembre, i 
la data límit per a la seva resolució s’estableix el 10 de desembre.  
 
• La data límit per a presentar la sol·licitud d’admissió a la convocatòria Erasmus i la data límit per a la 
seva resolució queden pendents d’aprovació.   

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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. 

 

 
 

I.1.2. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 17/2013, de 25 de setembre de la Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes de programes de doctorat presentades a l’Escola de Doctorat i després de revisada 

la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 

exigits per a la seva aprovació. 

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

d’aquests estudis i adaptar el seu contingut al que disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, 

pel qual es reglen els ensenyament oficials de doctorat.  

 
Vist l’article 10 del Reial Decret 99/2011 abans esmentat en relació amb el contingut dels programes de 
doctorat i la seva verificació. 
 

Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 

de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 

març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li 

correspon aprovar la documentació per a la verificació i l’acreditació dels estudis de doctorat 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 d’Investigació, la 

Comissió de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 

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

- Filosofia 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 18/2013, de 25 de setembre de la Comissió de Doctorat 
 

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 i les seves posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic 

premis extraordinaris de doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades. 

 

Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 

de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 

març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li 

correspon aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de doctorat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la 

Comissió de Doctorat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat als següents: 
 

Marta Puig Font 
Vlad Eugen Dinca 
Agnès Ros Morente 
Andrés Cencerrado Barraqué 
Marta Gil Barba 

Esteve Amat i Bertran 
Mario Lanza Martínez 
Miguel Duran-Sindreu Viader 
Juan Pablo Esquivel Bojórquez 
Marta Fernández Regúlez 
Joan Josep Giner de Haro 
José Cañabate Pérez 

Salvador Queralt i Redon 
Maria Fort de Puig 
Llorenç Grau i Roma 

Laura Ramió i Lluch  
 
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. 

 

 

I.1.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 17/2013, de 26 de setembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Economia i Organització de modificar els criteris de distribució econòmica 

per als màsters. 
 
Atesa la necessitat d’adequar els criteris de distribució de pressupost de funcionament dels màsters. 
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Vist el que disposa l’article 13 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB aprovat per Acord de Consell 
Social de 19 de desembre de 2012, pel que fa als principis generals del procediment de gestió pressupostària. 

 
Vist el títol IX de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret  1393/2007, aprovada per Acord de Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els màsters. 
 
Vist el Capítol IV del Títol II de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 

acadèmica de caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2011, sobre 
la distribució pressupostària dels màsters. 
 
Vista que la Comissió  d’Afers Acadèmics de data 22 de juliol de 2013 va informar favorablement la modificació 
dels criteris de distribució del pressupost de funcionament del màsters. 
 
Vist l'article 10.3 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per 
acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol  i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, 
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, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar el model de distribució del pressupost de funcionament dels màsters oficials. 

 
SEGON. Elevar la proposta al Consell de Govern per a la seva ratificació. 

 
TERCER. Encarregar a  la vicerectora d’Economia i Organització la modificació dels criteris de distribució del 
pressupost de funcionament dels màster oficials en el text refós de la Normativa sobre organització acadèmica 
complementària de la normativa acadèmica de caràcter general, aprovada per Acord de Consell de Govern de 
19 d’octubre de 2011 i modificada en data 25 d’abril de 2012, i elevar el present Acord al Consell de Govern per 

a la seva aprovació. 
 
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 18/2013, de 26 de setembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de juny al 31 d’agost de 2013.  

 
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 2013 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que les modificacions de crèdit són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, 
i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits 

entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data de 13 de juliol i de 15 de desembre de 
2011, per acord de 25 d’abril, de 17 de juliol i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 



BOUAB Núm. 110                        Setembre / 2013 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 12 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha 

adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit pel període de l’1 de  juny al 31 d’agost de 2013. [Document] 
 
SEGON.  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

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

 
Acord 19/2013, de 26 de setembre de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l'exercici econòmic. 
  
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2013, aprovat per Acord de Consell Social de 19 

de desembre de 2012, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de 
l'exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
  
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2012 al pressupost de la UAB de 
2013, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 28 de novembre de 2012 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2013 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 

informe favorable, la Gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 
desfavorable, es garantirà un termini de deu dies per a al·legacions, a partir de les quals la vicerectora 
d’Economia i Organització prendrà una resolució. 

  
Vist el que disposa l’Aplicació de la Instrucció per a la Incorporació de Romanents de Crèdit de l’exercici 2012 al 
pressupost 2013 aprovada per la Comissió d’Economia i Organització en data 13 de febrer de 2013 pel que fa al 

calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
  
Vist l'article 9 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament 
previstos. 
  
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per 
acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol  i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, 
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, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB, ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Informar favorablement sobre l’Aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost 2013 

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

 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacionsdecreditde1dejunyal31dagostde2013
http://www.uab.cat/doc/Aplicaciodelainstruccioderomanentsalpressupostde2013-segontramitallegacions
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I.1.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 19/2013, de 16 de setembre de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació. 
 
Atès la resolució ECO/1639/2013, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la 
convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar 
personal investigador novell per a l’any2014 (FI-DGR),  
 

Vist l’article 9.2 on s’estableix que l’AGAUR ha de validar el procediment de priorització de les institucions. 
 
Atesa la proposta de criteris presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca que es presentarà en aquesta sessió 
de la Comissió. 

 
Vist l’article 16.1.a de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l’acord de 14 de març de 2013 segons el qual, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la Comissió d’Investigació aprovar 
i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Investigació de la UAB, ha adoptat els 

següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de les beques FI-DGR per al 2014, els quals hauran de ser presentats 
a l’AGAUR per a la seva validació. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
 

I.1.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 10/2013, de 19 de setembre de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 

 
La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB ha adoptat els següents  

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el Protocol d’autorització de la prestació de serveis del personal investigador 

en una EBT.  
 
SEGON.- Elevar aquesta a la Comissió de Personal Acadèmic per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

http://www.uab.cat/doc/CriterisdeprioritzaciOdebequesFIde2013-160913
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Acord 11/2013, de 19 de setembre de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat el següent 
 

ACORD 
 
Es dóna per assabentada de la nova gestió de la informació confidencial en el si de la present Comissió.   
 
 

 
Acord 12/2013, de 19 de setembre de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

La Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, ha adoptat el següent 
 

ACORD 
 

Aprovar el canvi de denominació del Servei d’Assessorament Jurídic (SAJ) que passarà a denominar-se ‘Servei 
d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret (SEDJ)’. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
 
 

II.1. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 

Resolució del rector,de 18 de setembre de 2013, per la qual es designa al vicerector de Projectes 
Estratègics i Planificació, doctor Lluís Tort Bardolet, rector suplent durant el període comprés entre el 19 de 

setembre i el 20 de setembre de 2013, ambdós inclosos. 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni de 7 de setembre de 2012, entre la UAB i l’ Institut Català d'Oncologia (ICO) per establir el marc de 
col·laboració en els aspectes acadèmics, professionals i de recerca. 

 
Conveni de 25 d’abril de 2013, entre la UAB i la Universitat de Girona (UdG) per a la realització de 

pràctiques acadèmiques externes (conveni per què els estudiants de la UdG puguin venir a fer pràctiques a la 
UAB). 
 
Conveni de 26 d’abril de 2013, entre la UAB i la Universidad Técnica de Manabí (Ecuador) per establir el 

marc de col·laboració en aspectes acadèmics i d’investigació. 
 
Conveni de 30 d’abril de 2013, entre la UAB i la Università degli Studi dell'Aquila (Italy), la Université de 
Nice - Sophia Antipolis (France), la University of Hamburg (Germany) i la Gdansk University of Technology 
(Poland) MathMods - A Joint European Master's Programme in "Mathematical Modelling in Engineering: theory, 
numerics, applications" - Consortium agreement and award of a joint/multiple degree 2013-2019. 
 

Conveni de 17 de juliol de 2013, entre la UAB i el Ministerio de Educación del Perú (PRONABEC) per 
potenciar els esforços del Gobierno Peruano per formar capital humà avançat mitjançant l’atorgament de 
beques per estudis de postgrau a l’exterior. 
 

Conveni de 25 de juliol de 2013, entre la UAB i el Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC) per establir el 
marc formal de col·laboració entre el CPC i la UAB, mitjançant l'InCom, en l'àmbit dels estudis sobre els mitjans 
de comunicació i noves tecnologies. 

 
Conveni de 7 d’agost del 2013, entre la UAB i la European Broadcasting Union (EBU) partnership agreement 
for the organisation of the EBU kmowledge Exchange Event 2013. 
 
Annex d’1 de setembre de 2013, entre la UAB, l’ Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua i el Basque 
Institute per impulsar els estudis d'euskara i de cultura basca en la UAB i promoure i difondre activitats 

relacionades amb les esmentades matèries (seminaris, conferències, jornades, etc.). 
 
Conveni de 4 de setembre de 2013, entre la UAB, la Fundació Parc de Recerca UAB i el Consorci Urbanístic 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès – Parc de l’ALBA per promoure relacions de caràcter 
professionals de recerca i de serveis 
  

Conveni de 15 de setembre de 2013, entre la UAB i Central South University (China) memorandum of 

Understanding to establish the framework for cooperation in teaching and research in the field of education. 
 
 
 

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

 
Conveni de 20 de novembre de 2012, entre la UAB, la senyora Marta Tafalla González i el senyor Ricardo 
Llovo Otero per ampliar el període d’opció sobre obra literària i cessió de drets (“Nunca sabrás a qué huele 

Bagdad”). 
 
Addenda d’1 de març de 2013, entre la UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de 
Barcelona (UB) i l’Institut de Ciències Fotòniques per a la realització conjunta del MU en Fotònica/Photonics. 
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Conveni de 6 de març de 2013, entre la UAB, la Universitat Rovira i Virgili (URV), l’Institut d'Estudis Catalans 

(IEC) i Obrador Edèndum, SL per a la coedició de la col·lecció “Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi 
Cataloniae”. 

 
Conveni de 6 de maig de 2013, entre la UAB i l’ Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) per a la 
celebració del XI Concurs Student d'Estadística Aplicada. 
 
Annex de 22 de maig de 2013, entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) al conveni relatiu a la 
direcció del CRM (designació del Sr. Joaquim Bruna i Floris com a director). 

 
Conveni d’1 de juliol de 2013, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB) per a la realització del 
programa de doctorat conjunt en "Psicologia de la Comunicació i Canvi" (Psicología de la Comunicación y 
Cambio). 
 
Conveni d’1 de juliol de 2013, entre la UAB i el Consorci de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya 
(CESCA) per establir l’encàrrec de gestió de diferents Universitats catalanes al CESCA per a la contractació i 

subministrament d'energia elèctrica. 
 
Conveni de 2 de juliol de 2013, entre la UAB i l’Ajuntament de Rubí per emmarcar l'actuació en la 
participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB per a l'any 2013. 
 
Addenda de 12 de juliol de 2013, entre la UAB i Centre de Recerca Matemàtica (CRM) al conveni de 
col·laboració docent de 3 de maig de 2013 (Francesc Font). 

 
Conveni de 17 de juliol de 2013, entre la UAB i Greensol Smart City Solutions, SL (Green Solution) per 
establir les condicions per a la cessió de l'ús d'un espai a l'eix central (entre els edificis C i B) per instal·lar un 
ecocarregador de telèfons mòbils. 
 
Conveni de 17 de juliol de 2013, entre la UAB i la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat (Escola 

Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia) de col·laboració acadèmica de professorat en relació a la docència del 
Màster Universitari en Patogènesi i tractament de la sida. 

 
Conveni de 25 de juliol de 2013, entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per establir la 
participació en el Projecte "Campus Ítaca" de la UAB per l'any 2013 
 
Conveni de 26 de juliol de 2013, entre la UAB i la Fundació Doctor Robert per a l'adscripció de l'Escola Dr. 

Robert a la UAB. L'escola organitzarà els estudis de màter oficial en Medicina Transfusional i Teràpies cel·lulars 
avançades (Transfusion Medicine and Avanced Cell Therapies) a partir del curs acadèmic 2014-15. 
 
Conveni de 31 de juliol de 2013, entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per la qual la 
UAB encarrega a la FUAB la pròrroga del full d'encàrrec corresponent al suport a la implementació i millora de 
l'EEES (del 20 de setembre de 2013 al 19 d'agost 2014). 
 

Conveni de 31 de juliol de 2013, entre la UAB i la Mútua Universal per a la realització de tres tallers de 
formació, dirigits als alumnes del Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans. 
 

Correcció d’errada de 31 de juliol de 2013, al full d’encàrrec de gestió entre la UAB i la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona de 19 de setembre de 2012, a la contraprestació indicada. 
 

Conveni de 25 de setembre de 2013, entre la UAB, la Fundació d'Investigació Cardiovascular i la Fundació 
Jesús Serra pel sosteniment de la Càtedra Cardiovascular UAB-HSCSO-Fundació Jesús Serra.  
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
 

IV.1. Serveis  
[tornar a l’índex] 

 
Acord 12/2013, de 19 de setembre de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics, pel qual s’aprova el canvi de denominació del Servei d’Assessorament Jurídic (SAJ) que passarà a 
denominar-se ‘Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret (SEDJ)’. Codificació de BADUS: 2528 

(Laboratoris de prestació de serveis). [Acord] 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, pel qual nomena el senyor Joan Melcion Tenas gerent en 

funcions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 7 d’octubre de 2013, per la qual el senyor Santiago Guerrero Boned cessa com a 
gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 
V.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Ramon Maria Piquié Huerta 
coordinador acadèmic del SERIM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Carlos Górriz López 

vicedegà d’Estudiants, Mobilitat i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Rafael Arenas Garcia 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Relacions Institucionals de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Xavier Cecchini Rosell 

coordinador de Biblioteca i Infraestructures de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Carolina Gala Duran 
vicedegana de Responsabilitat Social i coordinadora d’Estudis de Dret de la Facultat de Dret. 
 

Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora María José Rodríguez 
Puerta vicedegana de Transferència i coordinadora Dobles Titulacions de la Facultat de Dret. 

 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor José Antonio Fernández 
Amor secretari de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Xavier Gabarrell Durany 
secretari acadèmic de l’Escola de Doctorat. 
 

Resolució del rector, de 16 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Consol Torreguitart 
Mirada vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Francisco Gómez Valls 
coordinador d’Estudis del Grau en Comptabilitat i Finances i de la Diplomatura de Ciències Empresarials de la 
Facultat d’Economia i Empresa. 

 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Gonzalo Rodríguez Pérez 
vicedegà d’Estudiants i Comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Gea Leiva 
sotscoordinadora d’Estudis d’Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria. 

 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Josep Lluís Mateo Dieste 
com a coordinador de la Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural i coordinador del Grau d’Antropologia 
Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Francisca Blánquez Cano 

coordinadora d’Estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial, i del Grau en Enginyeria 
Química de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Massanell 
Messalles coordinadora de la Llicenciatura de Filologia Catalana i coordinadora del Grau de Llengua i Literatura 
Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual la senyora Mònica Fernández Rodríguez cessa 
com a coordinadora acadèmica del SERIM de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 

 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual la senyora M. Carmen Tort-Martorell Llabrés 
cessa com a vicedegana i coordinadora de Postgrau i Formació Continuada de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual el senyor Joan Baucells Lladós cessa com a 
coordinador d’Estudis de les titulacions de Dret i Dret + ADE de la Facultat de Dret. 
 

Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual el senyor Alberto Pastor Martínez cessa com a 
coordinador de Transferència Social de la Facultat de Dret. 
 

Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual el senyor Carlos Górriz López cessa com a 
secretari de la Facultat de Dret. 
 

Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual el senyor Xavier Cecchini Rosell cessa com a 
vicedegà d’Economia, d’Infraestructura i de Biblioteca de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual la senyora Esther Zapater Duque cessa com a 
vicedegana d’Estudiants, Mobilitat i Relacions Exteriors de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 13 de setembre de 2013, per la qual la senyora Ana María Cima Mollet cessa com 

a secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2013, per la qual el senyor Gonzalo Rodríguez Pérez cessa com 
a coordinador de Relacions Institucionals i d’Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 

Resolució del rector, de 16 de setembre de 2013, per la qual la senyora Maria Consol Torreguitart Mirada 
cessa com a coordinadora d’Estudis del Grau en Comptabilitat i Finances i de la Diplomatura de Ciències 

Empresarials de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2013, per la qual el senyor José Rialp Criado cessa com a 
vicedegà d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual la senyora Francisca Blánquez Cano cessa 

com a sotscoordinadora d’Estudis d’Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual el senyor Xavier Gabarrell Durany cessa com 
a coordinador d’Estudis d’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat Química Industrial i del Grau en Enginyeria 
Química, de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual la senyora Maria Teresa Tapada Berteli cessa 

com a coordinadora de la Llicenciatura d’Antropologia Social i Cultural i coordinadora del Grau d’Antropologia 
Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual el senyor Francesc Foguet Boreu cessa com a 

coordinador de la Llicenciatura de Filologia Catalana i coordinador del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de 
la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
 
 

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

 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Jorge Miquel Rodríguez 
coordinador de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Lidia Santos Arnau 

coordinadora de Biblioteca i de Comunicació del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Ester Boix Borrás 
coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Masats 
Viladoms secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials. 

 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2013, per la qual nomena el senyor Jordi Joan Cairó Badillo 
coordinador del Programa de Doctorat de Biotecnologia. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual el senyor Rafael Arenas Garcia cessa com a 

coordinador de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual el senyor Jorge Miquel Rodríguez cessa com a 
coordinador de Biblioteca i de Comunicació del Departament de Dret Privat. 

 
Resolució del rector, de 6 de setembre de 2013, per la qual la senyora Sandra Villegas Hernández cessa 
com a coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2013, per la qual la senyora Maria Neus Real Mercadal cessa 

com a secretària del Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials. 
 
Resolució del rector, de 30 de setembre de 2013, per la qual el senyor Fancisco Valero Barranco cessa 
com a coordinador del Programa de Doctorat de Biotecnologia. 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Resolucions  
 
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2013, per la qual s’integra la senyora Maria Consol Torreguitart 

Mirada al Cos de Professors Titulars d’Universitat (DOGC núm. 6461, de 17 de setembre de 2013). 
 

 

 
 
 

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

 

VI.2.1. Resolucions  
 
Resolució del gerent, de 2 de setembre de 2013, per la qual autoritza a la senyora Carme Hernández 
Canossa a prestar serveis parcialment en la modalitat de teletreball. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 2 de setembre de 2013, per la 

qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del senyor Miquel Abdón Giménez, per assumir les funcions i 
responsabilitats de Cap d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, de 2 de setembre de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la situació de pool de la senyora Maria Ángeles Guijarro Martín i la destina, amb 
caràcter definitiu, com a auxiliar de serveis per a ocupar la plaça amb destinació al SLiPI de Ciències i 

Biociències, Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de setembre de 2013, per la 
qual nomena el senyor Miquel Anguera Lasheras funcionari interí de l’escala de gestió amb destinació al 
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de setembre de 2013, per la 

qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Antonia Romero Prieto. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de setembre de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Antonia Romero Prieto per a ocupar la plaça d’administrativa 
com a secretària del Deganat de la Facultat de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la situació de pool d’auxiliar de serveis de la senyora Neus Elvira Solà i la destina, amb 
caràcter definitiu, com a auxiliar de serveis, per a ocupar la plaça al SLiPI de Ciències de l’Educació, 
Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Barrachina Mas, com a auxiliar de serveis per a 

ocupar la plaça amb destinació al SLiPI de Medicina, Administració de centre de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la situació de pool d’auxiliar de serveis de la senyora Míriam Duch Caravaca i la 

destina, amb caràcter definitiu, com a auxiliar de serveis per a ocupar la plaça amb destinació al SLiPI de 
Ciències de la Comunicació, Administració de Centre de Ciències de la Comunicació. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2013, per la 

qual deixa sense efectes la situació de pool de la senyora Sara Llunell Canales com a auxiliar de serveis i la 
destina, amb caràcter definitiu, com a auxiliar de serveis per a ocupar la plaça amb destinació al SLiPI de 

Ciències Polítiques i Sociologia, Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Gemma-Gladys Munt Gutiérrez, com a auxiliar de serveis, per 
a ocupar la plaça amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats, Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2013, per la 
qual deixa sense efectes la situació de pool de la senyora María Concepción Sánchez Montes com a auxiliar de 
serveis i la destina, amb caràcter definitiu, com a auxiliar de serveis, per a ocupar la plaça amb destinació al 
SLiPI de Ciències de l’Educació, Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Initerpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de setembre de 2013, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ruth Nuria Sánchez Martín, com a auxiliar de serveis, per a 

ocupar la plaça amb destinació al SLiPI de Lletres i Psicologia, Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de setembre de 2013, per la 
qual encarrega al senyor Ramon Queralt Canora, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de 
Cap de Grup de Vigilància, en substitució del senyor Francisco Rodríguez Garcia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de setembre de 2013, per 

la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mercè Alborch López, per a ocupar la plaça d’administrativa 
com a secretària del Deganat de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de setembre de 2013, per 
la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats al senyor Alberto Noguera 
Carmona fins a la reincorporació de la senyora Maria José Olivero Castellano. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració Serveis, de 10 de setembre de 2013, per la 

qual deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Mercè Alborch López. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18 de setembre de 2013, per 
la qual destina, amb caràcter provisional, a la senyora Mírima Duch Caravaca per a ocupar l aplaça vacant amb 
destinació al SLiPI de Lletres-Psicologia, Administració de Centre de Lletres-Psicologia. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de setembre de 2013, per 
la qual deixa sense efectes l’encàrrec de funcions del senyor Santiago Ruiz Caballero, per assumir les funcions i 
responsabilitats de Cap de Suport Logístic i Punt d’Informació del Campus de Sabadell, amb efectes del dia 30 
de setembre de 2013. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de setembre de 2013, per 

la qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Santiago Ruiz Caballero les funcions i responsabilitats de 
cap de Suport Logístic i Punt d’Informació del Campus de Sabadell, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013 fins 
a 31 de desembre de 2013. 
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