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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 89/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 

 
Accions a desenvolupar en l’any 2015 en l’àmbit societat-universitat. 
  

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 7/2014 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 9 de desembre, que 
estableix: Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Aprovar donar continuïtat en l’any 
2015 a la col·laboració en els programes següents: a) Programa ítaca: Beques salari Ítaca-Consell Social i 
Banco Santander per a màsters, amb un pressupost de 21.000 € (es manté la participació en el Programa i es 
reenfoca la col·laboració en la nova actuació de Beques); b) Programa Argó, amb un pressupost de 9.000€; c) 
Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials, amb un pressupost de 20.000 €. 2) 

Aprovar incorporar com a nova actuació de l’any 2015 el patrocini del programa Imagine Express 2015, amb un 

pressupost de 3.000€. 3) Aprovar que l’assignació de la quantitat disponible addicional del pressupost del 
Consell Social per a l’any 2015 per al Programa Universitat-Societat del Consell Social, d’import 24.300 euros 
(accions estratègiques de retorn a la UAB), es concreti una vegada finalitzat el debat sobre les accions de 
l’àmbit societat-universitat del Consell Social de l’any 2015 que, entre d’altres, són les següents: Premis en el 
camp de l’emprenedoria, Premis en el camp del periodisme i la comunicació, Premis per a projectes d’integració 
social en el campus de la UAB, i Projecte Alumni-Associació d’Amics, a l’espera de disposar del pla de 
desenvolupament. La Comissió Societat-Universitat acordarà una proposta d’assignació concreta de la línia 

accions estratègiques de retorn a la UAB per elevar-la al Ple per a la seva aprovació. 4) Posar en coneixement 
de la Comissió Econòmica del Consell Social els punts primer, segon i tercer d’aquest acord als efectes que 
corresponguin pel que fa al pressupost del Consell Social de l’any 2015. 5) Comunicar a la vicerectora 
d’Estudiants i Cooperació els apartats a), b) i c) del punt primer d’aquest acord. 6) Comunicar a la vicerectora 
d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència el punt segon d’aquest acord. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

  
S’ACORDA: 
  
1)    Aprovar donar continuïtat en l’any 2015 a la col·laboració en els programes següents: 
  
a)   Programa Ítaca: Beques salari Ítaca-Consell Social i Banco Santander per a màsters, amb un pressupost de 

21.000 € (es manté la participació en el Programa i es reenfoca la col·laboració en la nova actuació de Beques). 
b)   Programa Argó, amb un pressupost de 9.000€. 
c)   Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials, amb un pressupost de 20.000 €. 
  
2)    Aprovar incorporar com a nova actuació de l’any 2015 el patrocini del programa Imagine Express 2015, 
amb un pressupost de 3.000€. 
  

3)    Aprovar que l’assignació de la quantitat disponible addicional del pressupost del Consell Social per a l’any 
2015 per al Programa Universitat-Societat del Consell Social, d’import 24.300 euros (accions estratègiques de 

retorn a la UAB), es concreti una vegada finalitzat el debat sobre les accions de l’àmbit societat-universitat del 
Consell Social de l’any 2015 que, entre d’altres, són les següents: 
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-          Premis en el camp de l’emprenedoria. 

-          Premis en el camp del periodisme i la comunicació. 
-          Premis per a projectes d’integració social en el campus de la UAB. 

-          Projecte Alumni-Associació d’Amics, a l’espera de disposar del pla de desenvolupament. 
  
La Comissió Societat-Universitat acordarà una proposta d’assignació concreta de la línia accions estratègiques 
de retorn a la UAB per elevar-la al Ple per a la seva aprovació. 
  
4)    Comunicar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació els apartats a), b) i c) del punt primer d’aquest acord. 

  
5)    Comunicar a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència el punt segon d’aquest acord. 
 
 
 
Acord 90/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 
 

Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2014. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2014, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

  
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de 
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost 
aprovat per a l’exercici 2014. 
  
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 64.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 81/2014 pres per la Comissió Econòmica de 18 de desembre, que estableix: 1) La Comissió 

Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2014, d’acord amb el 
que consta en el document CE 96/12-2014; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el 
seguiment del pressupost 2014 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
   
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 

  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
per a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document PLE 120/12-2014.  

 
 
 

Acord 91/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 
 
Programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de l’exercici 2014. 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del  PIU 2014. 

  
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades durant el 2014. 
  
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 

universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
  



BOUAB Núm. 124                       desembre / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 4 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

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 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 68/2014 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova 
la programació del Pla d’Inversions Universitàries  2014 de la UAB. 

  
Vist l’acord 82/2014 pres per  la Comissió Econòmica de 18 de desembre, que estableix: Informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la programació del Pla 
d’Inversions Universitàries  2014, d’acord amb el que consta en el document CE 97/12-2014; 2)Comunicar 
aquest acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
   
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 
  
1)        Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries  2014, d’acord amb el que consta en el 
document PLE 121/12-2014 

  
2)        Comunicar aquest acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 92/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 

 
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015. 

  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist l’acord 73/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 19 de novembre de 2014, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar els Criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 102/11-2014; 2) Encarregar la 

Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2015, d’acord amb els criteris 
esmentats; 3) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB. 
  

Vist l’acord 67/2014 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova 
el projecte de Pressupost de la UAB pel  2015 i s’acorda elevar-lo al Consell Social per a que exerceixi les seves 
competències. 
  
Vist l’acord 83/2014 pres per la Comissió Econòmica de 18 de desembre, que estableix: Informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el pressupost de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 98/12-

2014; 2)Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer efectiu el present acord. 
   
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
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S’ACORDA: 

  
1)        Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el 

que consta en el document PLE 122/12-2014. 
  
2)        Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
  
 

 
Acord 93/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 
 
Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015. 
  
Exposició de motius 
  

Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 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. 
  
Vist l’acord 7/2014 pres per la Comissió Societat-Universitat de 9 de desembre, en virtut del qual s’aprova: 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Aprovar donar continuïtat en l’any 2015 a la 
col·laboració en els programes següents: a) Programa ítaca: Beques salari Ítaca-Consell Social i Banco 
Santander per a màsters, amb un pressupost de 21.000 € (es manté la participació en el Programa i es 

reenfoca la col·laboració en la nova actuació de Beques); b) Programa Argó, amb un pressupost de 9.000€; c) 
Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials, amb un pressupost de 20.000 €. 2) 

Aprovar incorporar com a nova actuació de l’any 2015 el patrocini del programa Imagine Express 2015, amb un 
pressupost de 3.000€. 3) Aprovar que l’assignació de la quantitat disponible addicional del pressupost del 
Consell Social per a l’any 2015 per al Programa Universitat-Societat del Consell Social, d’import 24.300 euros 
(accions estratègiques de retorn a la UAB), es concreti una vegada finalitzat el debat sobre les accions de 
l’àmbit societat-universitat del Consell Social de l’any 2015 que, entre d’altres, són les següents: Premis en el 

camp de l’emprenedoria, Premis en el camp del periodisme i la comunicació, Premis per a projectes d’integració 
social en el campus de la UAB, i Projecte Alumni-Associació d’Amics, a l’espera de disposar del pla de 
desenvolupament. La Comissió Societat-Universitat acordarà una proposta d’assignació concreta de la línia 
accions estratègiques de retorn a la UAB per elevar-la al Ple per a la seva aprovació. 4) Posar en coneixement 
de la Comissió Econòmica del Consell Social els punts primer, segon i tercer d’aquest acord als efectes que 
corresponguin pel que fa al pressupost del Consell Social de l’any 2015. 5) Comunicar a la vicerectora 
d’Estudiants i Cooperació els apartats a), b) i c) del punt primer d’aquest acord. 6) Comunicar a la vicerectora 

d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència el punt segon d’aquest acord. 
  
Vist l’acord 84/2014 pres per la Comissió Econòmica de 18 de desembre, que estableix: Informar 

favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta depressupost del Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 99/12-2014. 
   

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social es presenta, 
per a l’informe previ de la Comissió Econòmica 
  
S’ACORDA: 
  
Aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 123/12-2014. 6.4. Criteris del Pressupost de l’any 2015 de la  UAB. 

 
 
 
Acord 94/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 
 

Cessió de la titularitat d’una patent. 
  

Exposició de motius 
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Vista la patent europea EP13174325.4 “SYNERGISTIC COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY AND AN EP2 
RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió internacional PCT/EP2014/062678;   (en endavant, ‘Patent’) de la qual 

la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ostenta el 75% de la seva titularitat. 
  
Atès que el doctor Fernando de Mora Pérez i la senyora Rosa Torres Blanch van tenir una participació com 
autor/inventor de l’esmentada Patent. 
  
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des de la 

data de prioritat de la patent europea cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir aquest 
dret i obtenir-ne la llicència d'ús (document PLE 124/12-2014). 
  
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els cessionaris no tenen la intenció de crear 
una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no ha negociat amb terceres empreses la 
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els cessionaris estan d’acord que futures llicències o 

transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat (document PLE 125/12-2014). 
D’acord amb l’article 15, als apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb 
els articles 97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada 
per Acord del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la 
titularitat de les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués 
interessada en ostentar la seva voluntat. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
  
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Vist l’acord 75/2014 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova 
autoritzar la cessió de la titularitat que d’una patent. 
  
Vist l’acord 85/2014 pres per la Comissió Econòmica de 18 de desembre, que estableix: Informar 

favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la cessió del 75% de la 
titularitat que sobre la patent europea EP13174325.4 “SYNERGISTIC COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY 
AND AN EP2 RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió internacional PCT/EP2014/062678; ostenta la Universitat 
Autònoma de Barcelona a favor del doctor Fernando de Mora Pérez i la senyora Rosa Torres Blanch que 
l’adquireix, pel preu i condicions que es relacionen: a) Preu de la cessió: 21 % dels guanys que els cessionaris 
obtinguin per la comercialització de la Patent; b) La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i 
gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte de cessió; c) En cas que els cessionaris decideixin crear una 

empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en cas d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta 
empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB percebrà un royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es 
sub-llicencia a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn equivalent al cànon que percep dels convenis de 

recerca. 2) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

   
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 
  
1)  Autoritzar la cessió del 75% de la titularitat que sobre la patent europea EP13174325.4 “SYNERGISTIC 
COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY AND AN EP2 RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió internacional 

PCT/EP2014/062678; ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor Fernando de Mora Pérez 
i la senyora Rosa Torres Blanch que l’adquireix, pel preu i condicions que es relacionen: 
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Acord 95/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 

 
Dissolució del Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE). 
  
Exposició de motius 
  
Atès que per acord de data 28 de febrer de 2008 el Ple del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, va aprovar la participació de la UAB en el Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ 
(MOVE) la constitució del qual va ser aprovada per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. 
GOV/210/2008, de 16 de desembre, i integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
competent en matèria de recerca i per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Atès que en data 18 de juliol de 2013 la Generalitat de Catalunya va comunicar la seva voluntat de desvincular-
se del consorci i que en data 17 de setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va acordar promoure les 

actuacions necessàries per fer efectiva la desvinculació de l’Administració de la Generalitat del Consorci MOVE. 
  
Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Economics promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 
d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 
internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 
Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol 

mundial d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 
  
Atès que la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics té un patronat integrat per nou (9) 
patrons, dos (2) dels quals són designats per la Fundació Parc de Recerca de la UAB. 
  
Vist l’article 14.5 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre , de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa, segons el qual les entitats consorciades podran acordar amb la majoria que estableixin 
els seus estatuts o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra 

entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del 
consorci que es liquida. 
  
Atès que en sessió de data 5 de novembre de 2014 el Consell Rector del Consorci ‘Markets, Organitzacions and 
Votes in Economics’ (MOVE) (document PLE 126/12-2013) va aprovar, per unanimitat, el projecte de dissolució 

i extinció del Consorci MOVE mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations 
and Votes in Economics, juntament amb la memòria sobre la viabilitat de l’operació (document PLE 127/12-
2014 i document PLE 128/12-2014). 
  
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist que l'article 64.t 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’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 78/2014 pres pel Consell de Govern de 10 de desembre de 2014, pel qual s’acorda aprovar la 

dissolució del Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE). 
  
Vist l’acord 86/2014 pres per la Comissió Econòmica de 18 de desembre, que estableix: Informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la dissolució del Consorci 
‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) mitjançant la cessió global d’actius i passius a la 
Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en els termes del projecte de dissolució per cessió 
global d’actius i passius (document CE 103/12-2014) i de la memòria sobre la viabilitat de l’operació (document 

CE 104/12-2014); 2)Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment 
d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
   
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
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S’ACORDA: 

  
1)    Aprovar la dissolució del Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) mitjançant la 

cessió global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en els termes del 
projecte de dissolució per cessió global d’actius i passius (document PLE 127/12-2014) i de la memòria sobre la 
viabilitat de l’operació (docuement PLE 128/12-2014). 
  
2)    Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

3)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 96/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 
 

Complement de l’acord plenari 08/2014 referent a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord 08/2014 del Ple del Consell Social, de 14 de febrer, pel qual, entre d’altres, s’autoritzava al rector a 
formalitzar un acord amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per transmetre la titularitat d’una porció de 
terreny (ref. Cad. 5049614DF2954G0001YK) mitjançant un conveni de transmissió onerosa de la mateixa. 

Atès que en el procés de transmissió i inscripció de la titularitat de la finca a favor de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès intervenen diferents organismes públics que poden motivar l’elecció d’un negoci jurídic 
diferent (transmissió forçosa) a l’inicialment plantejat als acords abans esmentats (transmissió onerosa) per 
l’assoliment de la finalitat de l’operació. 
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els 
articles 64.q), 204, 205, 206 i 207.2 dels Estatuts la UAB, en relació amb els articles 89.j), 89.k), 155, 156 i 

157 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 7 del decret legislatiu 1/2002, de 
24 de desembre i l’article 69 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 

públiques; l’article 206.3.a) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 169 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària i amb l’article 107.1.c) del reial decret 939/2005, de 29 de juliol, reglament general de 
recaptació. 
Vist l’acord pres 80/2014 pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova 

complementar l’acord del Consell de Govern núm. 4/2014, de 23 de gener referent a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès. 
  
Vist l’acord 87/2014 pres per la Comissió Econòmica de 18 de desembre, que estableix: Informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Complementar l’acord 08/2014, 
del Ple del Consell Social de 14 de febrer, en el sentit d’ampliar les facultats del rector per l’atorgament de 
qualsevol document, ja sigui públic o privat, per tal de transmetre la porció de terreny identificada amb la 

referència cadastral 5049614DF2954G0001YK a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per la finalitat descrita a 
l’esmentat acord; 2)Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment del 
present acord; 3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 
  
1)  Complementar l’acord del Ple del Consell Social núm. 08/2014, de 14 de febrer, en el sentit d’ampliar les 
facultats del rector per l’atorgament de qualsevol document, ja sigui públic o privat, per tal de transmetre la 

porció de terreny identificada amb la referència cadastral 5049614DF2954G0001YK a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès per la finalitat descrita a l’esmentat acord. 
  
2)  Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment del present acord. 
  

3)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
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Acord 97/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters universitaris. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres. 

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

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre en relació a la creació de títols de 
màster universitari. 
  

Vist l’acord 29/2014 pres en la Comissió Acadèmica de 12 de desembre de 2014, que estableix: Elevar al Ple 
del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 

a) Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a l’Activitat Física, d’acord amb el que consta en el document CA 
36/12-2014; b) Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació, d’acord amb el que consta en el 
document CA 37/12-2014; c) Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament 
Global/Erasmus Mundus in Education Policies for Global Developement, d’acord amb el que consta en el 
document CA 38/12-2014; d) Microcirurgia Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery, d’acord amb el que 

consta en el document CA 39/12-2014; e) Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge, d’acord amb el que 
consta en el document CA 40/12-2014. 2) Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació 
corresponents i al departament competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
que siguin oportuns. 3) Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el 
seguiment del punt primer del present acord. 4) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
   

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 

  
1)     Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
  

a)   Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a l’Activitat Física, d’acord amb el que consta en el document PLE 
129/12-2014. 
b)   Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació, d’acord amb el que consta en el document PLE 
130/12-2014. 
c)   Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Erasmus Mundus in Education 
Policies for Global Developement, d’acord amb el que consta en el document PLE 131/12-2014. 
d)   Microcirurgia Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery, d’acord amb el que consta en el document PLE 

132/12-2014. 
e)   Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge, d’acord amb el que consta en el document PLE 133/12-2014. 
  
2)    Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament 
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 

  
3)    Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer 

del present acord. 
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4)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu.6.6.3.  Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a 
l’exercici 2013 de l’entitat Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
 
 
Acord 98/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 

 
Creació de títols de diplomes de postgrau propis. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de diplomes de postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de 
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 

requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre en relació a la creació de títols de 
diplomes de postgrau propis. 
  
Vist l’acord 30/2014 per per la Comissió Acadèmica de 12 de desembre de 2014, que estableix: Informar 

favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació de nous 
diplomes de postgrau propis següents: a) Diploma de Postgrau en Educació de Persones Adultes, d’acord amb 

el que consta en el document CA 41/12-2014.; b) Diploma de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit 
Competencial Local, d’acord amb el que consta en el document CA 42/12-2014. 2) Encarregar la vicerectora de 
Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 3) Comunicar aquest acord a la 
vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
   

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 
  
1)    Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents: 

  
a)   Diploma de Postgrau en Educació de Persones Adultes, d’acord amb el que consta en el document PLE 
134/12-2014. 

b)   Diploma de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit Competencial Local, d’acord amb el que consta en el 
document PLE 135/12-2014. 
  

2)    Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 

Acord 99/2014, de 18 de desembre, del Consell Social 
 
Nomenament de càrrecs del Consell Social. 
  
Exposició de motius 

  
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vistos els articles 24.1 i 28.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el senyor Mario García Sánchez-Puerta, 

president de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social i la senyora Emanuela Carmenati, proposa la 
senyora Emanuela Carmenati com a membre vocal de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S’ACORDA: 

  
Nomenar la senyora Emanuela Carmenati membre vocal de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
de la UAB. 
 
 
 

 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

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

 
Acord 29/2014, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Creació de títols de màsters universitaris. 
  

Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de títols de màsters universitaris que han estat presentades pels centres. 
  
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’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Vist que en el Consell de Govern de 10 de desembre es pren l'acord 69/2014 que estableix el següent: 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: -Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a 
l’Activitat Física -Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació -Erasmus Mundus en Polítiques 
Educatives per al Desenvolupament Global/Erasmus Mundus in Education Policies for Global Developement -
Microcirurgia Reconstructiva /Reconstructive Microsurgery  -Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i 

el seguiment de l'acord primer. QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 

   
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
1)     Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
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a)   Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a l’Activitat Física, d’acord amb el que consta en el document CA 

36/12-2014. 
b)   Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació, d’acord amb el que consta en el document CA 

37/12-2014. 
c)   Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Erasmus Mundus in Education 
Policies for Global Developement, d’acord amb el que consta en el document CA 38/12-2014. 
d)   Microcirurgia Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery, d’acord amb el que consta en el document CA 
39/12-2014. 
e)   Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge, d’acord amb el que consta en el document CA 40/12-2014. 

  
2)    Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament 
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
  
3)    Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer 
del present acord. 
  

4)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 30/2014, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Creació de títols de diplomes de postgrau propis. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de diplomes de postgrau propis que han estat presentades a l’Escola de 
Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els 

requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  

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

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 10 de desembre es pren l'acord 70/2014 que estableix el 
següent: PRIMER.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents: - Diploma de Postgrau en 
Educació de Persones Adultes - Diploma de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit Competencial Local 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
   
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

S'ACORDA: 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)    Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau propis següents: 
  
a)   Diploma de Postgrau en Educació de Persones Adultes, d’acord amb el que consta en el document CA 
41/12-2014. 

b)   Diploma de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit Competencial Local, d’acord amb el que consta en el 
document CA 42/12-2014. 
  
2)    Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

3)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 31/2014, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Informe al rector sobre les sol·licituds i recurs de permanència.  
  
Exposició de motius 
  
Vista Normativa de Permanència a la UAB aprovada pel Consell Social el 16 de juliol de 2004. 

  
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vistes la sol·licituds de permanència presentades. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 
  
1)    Emetre un informe desfavorable sobre la concessió de la sol·licitud de matricular l’assignatura “Medicina i 
Cirurgia I” i continuar els estudis de Llicenciat en Medicina, presentada per l’estudiant amb DNI 41.008.594-P, a 

la vista de cap circumstància excepcional a ser considerada, de les qualificacions obtingudes per a l’esmentada 
assignatura en les convocatòries d’examen realitzades en els cursos acadèmics, 2011-12,  2012-13 i 2013-14 i  
la qualificació acordada per tribunal, i de la trajectòria curricular segons expedient acadèmic, d’acord amb el 
que consta en el document CA 43/12-2014. 
  
2)    Emetre un informe favorable sobre la concessió de la sol·licitud de matricular l’assignatura “Compiladors I” 

i continuar els estudis de Enginyeria Informàtica, presentada per l’estudiant amb DNI 47.179.426-D, un cop 
analitzada la trajectòria curricular de l’estudiant, segons expedient acadèmic, d’acord amb el que consta en el 

document CA 43/12-2014. 
  
3)    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, presentada per a l’estudiant de la 
Facultat de Veterinària de la UAB amb DNI 53.652.165-L, per tal de donar acompliment al que estableix l’article 

5.2 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no 
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant siguin justificatives del seu baix rendiment ja que els fets 
esmentats són molt anteriors a l’inici del seus estudis. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se 
en el curs 2014-2015, d’acord amb el que consta en el document CA 43/12-2014. 
 
 
 

Acord 32/2014, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informació sobre el Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi de la UAB. 

  
Exposició de motius 
  

Vista la proposta de Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi de la UAB. 
  
Atesa la necessitat d’actualització del model d’ensenyament i aprenentatge en els estudis de la UAB arran de 
l’adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior, la qual cosa suposa una nova implicació de docents i 
estudiants a l’hora d’impartir i adquirir coneixements i atorga un pes més alt a l’avaluació continuada, alhora 
que obliga a replantejar els serveis de suports a la docència. 
  

Vist que el Codi de Bones Pràctiques pretén assenyalar comportaments i actituds que s’esperen d’aquells 
col·lectius, i que inclou doncs aquelles pràctiques que són conseqüència de les transformacions esdevingudes 
en els darrers anys, tot recordant-ne d’altres ja conegudes. 
  
Vist el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 
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Vist el document de Principis i Valors del la UAB, aprovat per acord de Consell de Govern de 15 de desembre de 

2011, i el Tercer Pla d’Acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB, aprovat per acord del Consell de 
Govern de 17 de juliol de 2013, els quals constitueixen el marc de referència per a la convivència a la UAB. 

   
Vist que en el Consell de Govern de 10 de desembre es pren l'acord 72/2014 que estableix el següent: 
PRIMER.- Aprovar el Codi de bones pràctiques en la docència i l’estudi que s’annexa. SEGON.- Elevar aquest 
acord junt amb la documentació corresponent al Consell Social per a la seva informació. TERCER.- Encarregar a 
la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord primer. QUART.- 
Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 

  
La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada del Codi de Bones Pràctiques en la Docència 
i l’Estudi de la UAB aprovat pel Consell de Govern reunit el 10 de desembre de 2014, d’acord amb el que consta 
en el document CA 44/12-2014. 
 
 
 

Acord 33/2014, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe sobre la matriculació a la UAB dels estudis de grau i de màster per al curs 2014-2015. 
 
S'ACORDA: 
  

La Comissió Acadèmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’informe sobre la matriculació a la UAB 
dels estudis de grau i de màster per al curs 2014-2015, d’acord amb el que consta en el document CA 45/12-

2014 
 
 
 
 

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

 

Acord 81/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2014. 
  
Exposició de motius 

  

Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2014, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de 

la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost 
aprovat per a l’exercici 2014. 
  
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 64.1) dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S’ACORDA: 

  
1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2014, 

d’acord amb el que consta en el document CE 96/12-2014. 
  
2)    Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2014 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 

 
Acord 82/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de l’exercici 2014. 
  
Exposició de motius 
  

Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del  PIU 2014. 
  
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades durant el 2014. 
  
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 

  
Vist l’acord 68/2014 pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, en virtut del qual s’acorda el següent: 
1)Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries  2014, que s’annexa; 2) Elevar aquesta proposta al  
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els anteriors acords al gerent per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
  

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 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

  
1)        Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries  2014, d’acord amb el que consta en el 
document CE 97/12-2014 

  
2)        Comunicar aquest acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 83/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015. 
  
Exposició de motius 

  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 

  
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist l’acord 73/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 19 de novembre de 2014, en virtut del qual 

s’acorda: 1) Aprovar els Criteris bàsics per a la elaboració del pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 102/11-2014; 2) Encarregar la 
Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per al 2015, d’acord amb els criteris 
esmentats; 3) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB. 
  
Vist l’acord 67/2014 pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, en virtut del qual s’acorda el següent:  1) 

Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB pel  2015, que s’annexa; 2)Elevar aquesta proposta al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

  
S'ACORDA: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)        Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el 
que consta en el document CE 98/12-2014. 

  
2)        Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
 
 
 

Acord 84/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 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. 

  
Vist l’acord 7/2014 pres per la Comissió Societat-Universitat de 9 de desembre, en virtut del qual s’aprova: 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Aprovar donar continuïtat en l’any 2015 a la 

col·laboració en els programes següents: a) Programa ítaca: Beques salari Ítaca-Consell Social i Banco 
Santander per a màsters, amb un pressupost de 21.000 € (es manté la participació en el Programa i es 
reenfoca la col·laboració en la nova actuació de Beques); b) Programa Argó, amb un pressupost de 9.000€; c) 

Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials, amb un pressupost de 20.000 €. 2) 
Aprovar incorporar com a nova actuació de l’any 2015 el patrocini del programa Imagine Express 2015, amb un 
pressupost de 3.000€. 3) Aprovar que l’assignació de la quantitat disponible addicional del pressupost del 
Consell Social per a l’any 2015 per al Programa Universitat-Societat del Consell Social, d’import 24.300 euros 
(accions estratègiques de retorn a la UAB), es concreti una vegada finalitzat el debat sobre les accions de 
l’àmbit societat-universitat del Consell Social de l’any 2015 que, entre d’altres, són les següents: Premis en el 
camp de l’emprenedoria, Premis en el camp del periodisme i la comunicació, Premis per a projectes d’integració 

social en el campus de la UAB, i Projecte Alumni-Associació d’Amics, a l’espera de disposar del pla de 
desenvolupament. La Comissió Societat-Universitat acordarà una proposta d’assignació concreta de la línia 
accions estratègiques de retorn a la UAB per elevar-la al Ple per a la seva aprovació. 4) Posar en coneixement 
de la Comissió Econòmica del Consell Social els punts primer, segon i tercer d’aquest acord als efectes que 
corresponguin pel que fa al pressupost del Consell Social de l’any 2015. 5) Comunicar a la vicerectora 

d’Estudiants i Cooperació els apartats a), b) i c) del punt primer d’aquest acord. 6) Comunicar a la vicerectora 
d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència el punt segon d’aquest acord. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social es presenta, 

per a l’informe previ de la Comissió Econòmica,  
  

S'ACORDA: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 99/12-
2014.  
 

 
 
Acord 85/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió de la titularitat d’una patent. 
  
Exposició de motius 

  
Vista la patent europea EP13174325.4 “SYNERGISTIC COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY AND AN EP2 
RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió internacional PCT/EP2014/062678;   (en endavant, ‘Patent’) de la qual 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ostenta el 75% de la seva titularitat. 
  
Atès que el doctor Fernando de Mora Pérez i la senyora Rosa Torres Blanch van tenir una participació com 
autor/inventor de l’esmentada Patent. 

  
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des de la 
data de prioritat de la patent europea cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir aquest 
dret i obtenir-ne la llicència d'ús (document CE 100/12-2014) . 
  
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 

projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els cessionaris no tenen la intenció de crear 
una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no ha negociat amb terceres empreses la 

llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els cessionaris estan d’acord que futures llicències o 
transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat (document CE 101/12-2014). 
D’acord amb l’article 15, als apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb 
els articles 97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada 
per Acord del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la 

titularitat de les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués 
interessada en ostentar la seva voluntat. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 

  
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Vist l’acord 75/2014 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova 
el següent: 1) Autoritzar la cessió del 75% de la titularitat que sobre la patent europea EP13174325.4 
“SYNERGISTIC COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY AND AN EP2 RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió 
internacional PCT/EP2014/062678; ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor Fernando 
de Mora Pérez i la senyora Rosa Torres Blanch que l’adquireix, pel preu i condicions que es relacionen: - Preu 
de la cessió: 21 % dels guanys que els cessionaris obtinguin per la comercialització de la Patent; - La UAB es 

reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte de cessió; - En 
cas que els cessionaris decideixin crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en cas 
d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB percebrà un 
royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es sub-llicencia a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn 
equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca. 2) Elevar al Consell Social el present acord, per tal 

que exerceixi les seves competències. 3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació 
l'execució i el seguiment de l'acord primer. 4) 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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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

S'ACORDA: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Autoritzar la cessió del 75% de la titularitat que sobre la patent europea EP13174325.4 “SYNERGISTIC 
COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY AND AN EP2 RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió internacional 

PCT/EP2014/062678; ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor Fernando de Mora Pérez 
i la senyora Rosa Torres Blanch que l’adquireix, pel preu i condicions que es relacionen: 
  
a) Preu de la cessió: 21 % dels guanys que els cessionaris obtinguin per la comercialització de la Patent. 
  
b) La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent objecte de 
cessió. 

  
c) En cas que els cessionaris decideixin crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, en cas 
d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB percebrà un 
royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es sub-llicencia a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn 
equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca. 
  
2)  Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

  
3)  Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu.. 
 
  
 

Acord 86/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Dissolució del Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE). 
  
Exposició de motius 
  
Atès que per acord de data 28 de febrer de 2008 el Ple del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, es va aprovar la participació de la UAB en el Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in 
Economics’ (MOVE), la constitució del qual va ser aprovada per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya 
núm. GOV/210/2008, de 16 de desembre, i integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
competent en matèria de recerca i per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Atès que en data 18 de juliol de 2013 la Generalitat de Catalunya va comunicar la seva voluntat de desvincular-
se del consorci i que en data 17 de setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va acordar promoure les 

actuacions necessàries per fer efectiva la desvinculació de l’Administració de la Generalitat del Consorci MOVE. 
  
Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in 

Economics promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 
d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 
internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 

Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol 
mundial d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 
  
Atès que la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics té un patronat integrat per nou (9) 
patrons, dos (2) dels quals són designats per la Fundació Parc de Recerca de la UAB. 
  
Vist l’article 14.5 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre , de racionalització del sector públic i altres mesures de 

reforma administrativa, segons el qual les entitats consorciades podran acordar amb la majoria que estableixin 
els seus estatuts o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra 
entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del 
consorci que es liquida. 
  

Atès que en sessió de data 5 de novembre de 2014 el Consell Rector del Consorci ‘Markets, Organitzacions and 
Votes in Economics’ (MOVE) (document CE 102/12-2013) va aprovar, per unanimitat, el projecte de dissolució i 

extinció del Consorci MOVE mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations 
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and Votes in Economics, juntament amb la memòria sobre la viabilitat de l’operació (documents CE 103/12-

2014 i CE 104/12-2014). 
  

Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist que l'article 64.t 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’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 78/2014 pres pel Consell de Govern de 10 de desembre de 2014, pel qual s’acorda:1) Aprovar la 
dissolució del Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) mitjançant la cessió global 
d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en els termes del projecte de 
dissolució per cessió global d’actius i passius (document 2) i de la memòria sobre la viabilitat de l’operació 
(document 3 ); 2) Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 

3)Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4) 
Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-los efectius. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

  
S'ACORDA: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la dissolució del Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) mitjançant la 

cessió global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en els termes del 
projecte de dissolució per cessió global d’actius i passius (document CE 103/12-2014) i de la memòria sobre la 

viabilitat de l’operació (document CE 104/12-2014). 
  
2)    Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 87/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Complement de l’acord plenari 08/2014 referent a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

  
Exposició de motius 
Vist l’acord 08/2014 del Ple del Consell Social, de 14 de febrer, pel qual, entre d’altres, s’autoritzava al rector a 

formalitzar un acord amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per transmetre la titularitat d’una porció de 
terreny (ref. Cad. 5049614DF2954G0001YK) mitjançant un conveni de transmissió onerosa de la mateixa. 
 

Atès que en el procés de transmissió i inscripció de la titularitat de la finca a favor de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès intervenen diferents organismes públics que poden motivar l’elecció d’un negoci jurídic 
diferent (transmissió forçosa) a l’inicialment plantejat als acords abans esmentats (transmissió onerosa) per 
l’assoliment de la finalitat de l’operació. 
 
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els 
articles 64.q), 204, 205, 206 i 207.2 dels Estatuts la UAB, en relació amb els articles 89.j), 89.k), 155, 156 i 

157 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 7 del decret legislatiu 1/2002, de 
24 de desembre i l’article 69 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques; l’article 206.3.a) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 169 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària i amb l’article 107.1.c) del reial decret 939/2005, de 29 de juliol, reglament general de 

recaptació. 
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Vist l’acord 80/2014 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova 

el següent: 1) Complementar l’acord del Consell de Govern núm. 4/2014, de 23 de gener, en el sentit d’ampliar 
les facultats del rector per l’atorgament de qualsevol document, ja sigui públic o privat, per tal de transmetre la 

porció de terreny identificada amb la referència cadastral 5049614DF2954G0001YK a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès per la finalitat descrita a l’esmentat acord; 2) Elevar aquests acords al Consell Social per 
a exercir les seves competències; 3) 
 
Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents acords; 
4)Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

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

  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Complementar l’acord del Ple del Consell Social núm. 08/2014, de 14 de febrer, en el sentit d’ampliar les 
facultats del rector per l’atorgament de qualsevol document, ja sigui públic o privat, per tal de transmetre la 
porció de terreny identificada amb la referència cadastral 5049614DF2954G0001YK a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès per la finalitat descrita a l’esmentat acord. 

  
2)  Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu.. 
 

 
 

Acord 88/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 de novembre de 2014. 
  
Exposició de motius 

  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 30 de novembre de 2014. 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

S'ACORDA: 
  
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 de novembre de 2014, d’acord amb el 

que consta en el document CE 105/12-2014. 
  
2)   Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
  
 

Acord 89/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes dels serveis científico-tècnics per a l’any 2015. 
  
Exposició de motius 

  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes 

dels serveis científico-tècnics següents: Servei de Cultius, Anticossos i Citometria; Servei d’Estabulari; Servei 
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de Genòmica Bioinformàtica; Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història Llengua, Literatura i 

Art de Catalunya; Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural; Servei de Ressonància Magnètica Nuclear; 
Unitat de Gestió de la Qualitat; Unitat Tècnica de Protecció Radiològica; Laboratori d’Ambient Controlat; 

Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció; Servei d’Anàlisi Química; Servei d’Estadística; Servei de 
Microscòpia; Servei de Granges i Camps Experimentals; Servei de Luminiscència I Espectroscòpia de 
Biomolècules; Servei de Tractament de la Parla; i Servei de Difracció de Raigs X. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 

  
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2015 dels següents serveis científico-tècnics: 
  
a)   Servei de Cultius, Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document CE 106/12-2014. 
b)Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document CE 107/12-2014. 
c)Servei de Genòmica Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el document CE 108/12-2014. 
d)Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, d’acord 

amb el que consta en el document CE 109/12-2014. 
e)Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d’acord amb el que consta en el document CE 110/12-2014. 
f)   Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document CE 111/12-2014. 
g)Unitat de Gestió de la Qualitat, d’acord amb el que consta en el document CE 112/12-2014. 
h)  Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document CE 113/12-2014. 
i)   Laboratori d’Ambient Controlat, d’acord amb el que consta en el document CE 114/12-2014. 

j)   Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document CE 115/12-
2014. 

k)  Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document CE 116/12-2014. 
l)   Servei d’Estadística, d’acord amb el que consta en el document CE 117/12-2014. 
m)  Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document CE 118/12-2014. 
n)  Servei de Luminiscència I Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document CE 
119/12-2014. 

o)Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document CE 120/12-2014. 
p)Servei de Tractament de la Parla, d’acord amb el que consta en el document CE 121/12-2014. 
q)Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document CE 122/12-2014. 
  
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 90/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes dels laboratoris de prestació de serveis per a l’any 2015.  
  

Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes 
dels laboratoris de prestació de serveis següents: Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori de 
Muntatge de Prototips Electrònics per a sistemes Embdded (LaMPES); Laboratori d’Anàlisis Palinològiques; 
Laboratori de Bioseguretat Alimentària; Laboratori de Dosimetria Biològica; Laboratori de Referència 
d’Enzimologia Clínica; Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-històriques; Servei d’Anàlisis i Aplicacións 

Microbiològiques; Servei d’Anàlisi de Fàrmacs; Servei d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica; Servei de Bioquímica 
Clínica Veterinària; Servei de Datació per Triti i Carboni 14; Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics; Servei 
d’Ecopatologia de Fauna Salvatge; Servei d’Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi; Servei Forènsic Ambiental; 
Servei d’Hematologia Clínica Veterinària; Serveis Integrats de l’Animal de Laboratori; Service of Inorganic 
Geochemistry for Paleoceanography; Serveis d’Infoaccessibilitat de la UAB; Servei Veterinari de Bacteriologia I 

Micologia; i Unitat de Patologia Murina i Comparada. 
  

Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 
  

1.   Aprovar les tarifes per a l’any 2015 dels següents serveis científico-tècnics: 
  
a)    Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document CE 123/12-2014. 
b)    Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a sistemes Embdded (LaMPES), d’acord amb el que 
consta en el document CE 124/12-2014. 
c)    Laboratori d’Anàlisis Palinològiques, d’acord amb el que consta en el document CE 125/12-2014. 
d)    Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d’acord amb el que consta en el document CE 126/12-2014. 

e)    Laboratori de Dosimetria Biològica, d’acord amb el que consta en el document CE 127/12-2014. 
f)     Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica, d’acord amb el que consta en el document CE 128/12-
2014. 
g)    Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-històriques, d’acord amb el que consta en el document CE 
129/12-2014. 
h)    Servei d’Anàlisis i Aplicacións Microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document CE 130/12-
2014. 

i)      Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document CE 131/12/2014. 
j)      Servei d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica, d’acord amb el que consta en el document CE 132/12/2014. 
k)     Servei de Bioquímica Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document CE 133/12/2014. 
l)      Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document CE 134/12/2014. 
m)   Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics d’acord amb el que consta en el document CE 135/12/2014. 
n)     Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge d’acord amb el que consta en el document CE 136/12/2014. 

o)    Servei d’Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi, d’acord amb el que consta en el document CE 
137/12/2014. 

p)    Servei Forènsic Ambiental, d’acord amb el que consta en el document CE 138/12/2014. 
q)    Servei d’Hematologia Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document CE 139/12/2014. 
r)      Serveis Integrats de l’Animal de Laboratori, d’acord amb el que consta en el document CE 140/12/2014. 
s)     Service of Inorganic Geochemistry for Paleoceanography, d’acord amb el que consta en el document CE 
141/12/2014. 

t)      Serveis d’Infoaccessibilitat de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 142/12/2014. 
u)     Servei Veterinari de Bacteriologia I Micologia, d’acord amb el que consta en el document CE 143/12/2014. 
v)     Unitat de Patologia Murina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document CE 144/12/2014. 
  
2.   Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 

 
 
Acord 91/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes del servei d’activitat física de la UAB corresponents a l’exercici 2015.  
  

Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Economia en relació a la proposta de tarifes del Servei d’Activitat Física de 
la UAB per a l’exercici 2015. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 

  
1)    Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2015, d’acord amb el 

que consta en el document CE 145/12-2014. 
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2)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
 
 
Acord 92/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes de l’Oficina Treball Campus de l’any 2014. 

  
Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud de la Vicegerent Economia en relació a la proposta de tarifes de l’Oficina Treball Campus de la 
UAB per l’any 2015. 
  
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

  
Atès l’article 28.3 apartat 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: 
  

1)    Aprovar les tarifes de Treball Campus de la UAB corresponents a l’any 2015, d’acord amb el que consta en 
el document CE 146/12-2014. 
  
2)    Comunicar el present acord a la vicegerent Economia i al director de l’Oficina de Treball Campus de la UAB, 
per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
 

Acord 93/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents corresponents al curs 2015-2016. 
  
Exposició de motius 

  
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica pel que fa als preus dels estudis de 
màster per a estudiants estrangers no residents corresponents al curs 2015-2016. 
 
Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol 
nivell d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió 
Europea, sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a 

l’ensenyament de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els 
convenis o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 
 

Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers 
anys acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin 
membres de la Unió Europea.  

 
Atès que aquesta diferenciació de preus per a estudiants estrangers no residents de fora la Unió Europea, 
juntament amb la davallada dels preus per aquest col·lectiu per part de la resta d’universitats catalanes, ha 
tingut com a conseqüència la davallada de matrícula d’estudiants no europeus als màsters oficials de la UAB. 
 
Atesa la voluntat d’incrementar el nombre d’estudiants no europeus a màsters oficials el proper curs acadèmic 
2015-2016. 

 
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,  
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S'ACORDA: 

  
1)    Aprovar els criteris que consten en el document CE 147/12-2014 per a la elaboració de la proposta de 

preus  per al curs 2015/2016 dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin 
nacionals d’estats membres de la Unió Europea. 
  
2)    Encarregar a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica l’elaboració de la proposta dels preus esmentats en 
l’apartat 1 d’aquest acord en base als criteris  que consten en el document CE 147/12-2014. 
 

 
 
Acord 94/2014, de 18 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Convenis tramitats per la UAB durant l’exercici 2014.  
  
Exposició de motius 

  
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que 
correspon al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la 
formalització dels contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat. 
 
Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de 
Govern i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats. 

 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 77/2014 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 10 de desembre, pel qual s’acorda el 
següent: 1) Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2014 fins a aquesta data que 
consten en els annexos; 2) Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixi les seves 

competències. 
  

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 dels convenis subscrits a la 

UAB des del mes de gener fins el mes de novembre de 2014. 
 
 
 
 

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

 
Acord 7/2014, de 9 de desembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 

 
Accions a desenvolupar en l’any 2015. 
  
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. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S'ACORDA: 

  
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
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1)    Aprovar donar continuïtat en l’any 2015 a la col·laboració en els programes següents: 

  
a)   Programa Ítaca: Beques salari Ítaca-Consell Social i Banco Santander per a màsters, amb un pressupost de 

21.000 € (es manté la participació en el Programa i es reenfoca la col·laboració en la nova actuació de Beques). 
b)   Programa Argó, amb un pressupost de 9.000€. 
c)   Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials, amb un pressupost de 20.000 €. 
  
2)    Aprovar incorporar com a nova actuació de l’any 2015 el patrocini del programa Imagine Express 2015, 
amb un pressupost de 3.000€. 

  
3)    Aprovar que l’assignació de la quantitat disponible addicional del pressupost del Consell Social per a l’any 
2015 per al Programa Universitat-Societat del Consell Social, d’import 24.300 euros (accions estratègiques de 
retorn a la UAB), es concreti una vegada finalitzat el debat sobre les accions de l’àmbit societat-universitat del 
Consell Social de l’any 2015 que, entre d’altres, són les següents: 
  
-          Premis en el camp de l’emprenedoria. 

-          Premis en el camp del periodisme i la comunicació. 
-          Premis per a projectes d’integració social en el campus de la UAB. 
-          Projecte Alumni-Associació d’Amics, a l’espera de disposar del pla de desenvolupament. 
  
La Comissió Societat-Universitat acordarà una proposta d’assignació concreta de la línia accions estratègiques 
de retorn a la UAB per elevar-la al Ple per a la seva aprovació. 
  

4)    Comunicar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació els apartats a), b) i c) del punt primer d’aquest acord. 
  
5)    Comunicar a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència el punt segon d’aquest acord. 
 
 
 

 

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

 
Acord 67/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell 
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de 
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern 
i el Consell Social. 

 
Atès que a la sessió del Consell de Govern del dia 5 de novembre de 2014 es va aprovar el document “Criteris 
bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2015”.  
 
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2015 han estat informats 
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 

2014 i  han estat aprovats  pel Ple del Consell Social en la sessió celebrada el mateix dia. 

 
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 26 de novembre de 2014 es va informar 
favorablement  el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2015 i  es va acordar elevar-lo al Consell de 
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 26 de novembre de 2014 es va aprovar 

la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2014 al pressupost de la 
UAB 2015. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar el projecte de pressupost i de programació econòmica plurianual de la 
Universitat per al seu tràmit al Consell Social.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

PRIMER.  Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB pel  2015, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 

 
 
 
Acord 68/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació sobre la programació del  PIU 2014. 
 

Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades durant el 
2014.  
 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 26 de novembre de 2014 es va informar 

favorablement la proposta de programació del Pla D’Inversions Universitàries pel 2014. 
 
Vist l’article 3,lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar el projecte de pressupost i de programació econòmica plurianual de la 
Universitat per al seu tràmit al Consell Social.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Econòmica i Organització 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS: 

 
PRIMER.-  Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries  2014, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al  Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 

 
 
 

Acord 69/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títols de màster universitari 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.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 

http://www.uab.cat/doc/Projecte_PressupostUAB2015_CG101214
http://www.uab.cat/doc/Programacio_Pla_Inversions_Universitaries2014_CG101214
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Atès que la proposta de creació de títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics d’1 de desembre de 2014. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 

- Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a l’Activitat Física  
- Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació 
- Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Erasmus Mundus in Education 

Policies for Global Developement  

- Microcirurgia Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery  
- Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge  

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 

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

 
Acord 70/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 

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

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 

 
Atès que la proposta de creació de nous diplomes de postgrau va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 24 de novembre de 2014. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

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

- Diploma de Postgrau en Educació de Persones Adultes   
- Diploma de Postgrau en Litigació Pública en l’Àmbit Competencial Local  

 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de nous diplomes de postgrau propis al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. 
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TERCER.-  Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 

primer. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 71/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de regulació de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de grau, màster i estudis 
propis de la UAB. 
 
Atesa la necessitat de la UAB de disposar d’un marc normatiu intern que estableixi i reguli correctament les 
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants, per tal d’aclarir i simplificar els processos vinculats a la gestió 
d’aquestes, amb el benentès que serveixin per a la formació integral dels estudiants afavorint l’adquisició de 

competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals i el foment i l’increment el seu grau 
d’ocupabilitat. 
 
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 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 

 
Vist el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels 
estudiants universitaris. 
 
Vist l'article 64.d) dels Estatuts de la UAB i l'article 3.d) del Reglament del Consell de Govern, segons la 
redacció donada per acord del Consell de Govern de data 10 de desembre de 2013, 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 12.4 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 d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 

formació permanent. 
 
Atès que la proposta de regulació les pràctiques acadèmiques externes de la UAB va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 24 de novembre de 2014. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la normativa de pràctiques acadèmiques externes, que s'annexa. [Document] 

 
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, per la seva entrada en vigor el curs 2014-2015.  
 
TERCER.-Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 

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

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Normativa_practiques_academiques_externes_CG101214
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Acord 72/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi de la UAB. 

 
Atesa la necessitat d’actualització del model d’ensenyament i aprenentatge en els estudis de la UAB arran de 
l’adaptació al Espai Europeu d’Educació Superior, la qual cosa suposa una nova implicació de docents i 
estudiants a l’hora d’impartir i adquirir coneixements i atorga un pes més alt a l’avaluació continuada, alhora 
que obliga a replantejar els serveis de suports a la docència.  
 

Vist que el Codi de Bones Pràctiques pretén assenyalar comportaments i actituds que s’esperen d’aquells 
col·lectius, i que inclou doncs aquelles pràctiques que són conseqüència de les transformacions esdevingudes 
en els darrers anys, tot recordant-ne d’altres ja conegudes. 
 
Vist el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari. 
 
Vist el document de Principis i Valors del la UAB, aprovat per acord de Consell de Govern de 15 de desembre de 

2011, i el Tercer Pla d’Acció per a la igualtat entre dones i homes a la UAB, aprovat per acord del Consell de 
Govern de 17 de juliol de 2013, els quals constitueixen el marc de referència per a la convivència a la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.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 d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de acadèmica. 

 
Vist que la proposta de Codi de Bones Pràctiques en la Docència i l’Estudi va ser informada favorablement a la 
sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 24 de novembre de 2014, i que la Comissió d’Economia i 
Organització i la Comissió de Personal Acadèmic es van donar per assabentades en les sessions de 22 i 30 
d’octubre de 2014 respectivament. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

PRIMER.- Aprovar el Codi de bones pràctiques en la docència i l’estudi que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord junt amb la documentació corresponent al Consell Social per a la seva informació. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
 

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

 
 
Acord 73/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 

 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament de la Facultat de 
Veterinària. 
 
En data 18 de novembre de  2014 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de  Reglament de 
la Facultat de Veterinària.  Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  òrgans 
col·legiats, també  s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives  als degans  i als 

coordinadors d’estudis  per tal d’aconseguir una major  transparència en l’assumpció de funcions i  
responsabilitats i per últim,  s’ha incorporat la figura del Consell d’Estudiants.  
 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 

Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  

 

http://www.uab.cat/doc/Codi_bones_practiques_docencia_estudi_CG101214
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D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 

Reglament de la Facultat de Veterinària aprovat per la Junta de Facultat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Veterinària, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Veterinària de la UAB en els termes que 
s’annexen. [Document] 
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària. 
 
 
 
Acord 74/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament del Departament de 

Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 
 
En data 19 de novembre de  2014 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de  
l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  òrgans col·legiats, 
també  s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de departament i al 
director o directora del departament. 

 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 

universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.   
 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 

Reglament del Departament Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia  aprovat pel Consell de 
Departament.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament  de Biologia 
Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia de la UAB en els termes que s’annexen. [Document] 
 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 
 
 
 

Acord 75/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la patent europea EP13174325.4 “SYNERGISTIC COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY AND AN EP2 
RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió internacional PCT/EP2014/062678;   (en endavant, ‘Patent’) de la qual 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ostenta el 75% de la seva titularitat. 

  
Atès que el doctor Fernando de Mora Pérez i la senyora Rosa Torres Blanch van tenir una participació com 

autor/inventor de l’esmentada Patent. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_reglament_Facultat_Veterinaria_CG101214
http://www.uab.cat/doc/ModificacioReglament_DBiologia_Celular_Fisiologia_Immunologia_CG101214
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Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, havent transcorregut més de dotze (12) mesos des de la 
data de prioritat de la patent europea cap empresa o persona ha manifestat el seu interès per adquirir aquest 

dret i obtenir-ne la llicència d'ús  
 
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els cessionaris no tenen la intenció de crear 
una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no ha negociat amb terceres empreses la 
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els cessionaris estan d’acord que futures llicències o 

transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat . 
 
D’acord amb l’article 15, als apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb 
els articles 97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada 
per Acord del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la 
titularitat de les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués 
interessada en ostentar la seva voluntat.  

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

Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la cessió del 75% de la titularitat que sobre la patent europea EP13174325.4 “SYNERGISTIC 
COMBINATION OF AN ANTI-IgE ANTIBODY AND AN EP2 RECEPTOR AGONIST” i la seva extensió internacional 
PCT/EP2014/062678; ostenta la Universitat Autònoma de Barcelona a favor del doctor Fernando de Mora Pérez 

i la senyora Rosa Torres Blanch que l’adquireix, pel preu i condicions que es relacionen: 
 

- Preu de la cessió: 21 % dels guanys que els cessionaris obtinguin per la comercialització de la Patent.  
 
- La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre la Patent 
objecte de cessió. 
 

- En cas que els cessionaris decideixin crear una empresa que exploti els resultats protegits a la patent, 
en cas d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho explota, la UAB 
percebrà un royalty del 5 % sobre la facturació directa. Si es sub-llicencia a una altra empresa, la UAB 

percebrà un retorn equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca. 
 
Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  

 
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 76/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
referents als mèrits de docència i de gestió. Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts 

van ser analitzades i aprovades per les comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta 
matèria, i van ser trameses a AQU Catalunya per a la seva certificació. 
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El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 

traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell 
Social. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya pel que fa als trams de docència i de gestió del professorat 
de la UAB. 
 

Atès que, per qüestions d’urgència en la tramitació interna d’aquests complements retributius, s’ha considerat 
necessari avançar l’aprovació per part del Consell Social. 
 
Atès que en la sessió de data 19 de novembre de 2014 el Consell Social va aprovar, condicionat a l’acord 
corresponent del Consell de govern, els complements retributius autonòmics per mèrits de docència del 
personal docent i investigador funcionari i contractat corresponents a l’avaluació. 
 

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

PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al 
professorat funcionari i contractat (trams de docència i de gestió) en els termes que es recullen en els annexos. 
[Document1] [Document2] 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que en tinguin coneixement del compliment de la 
condició dictada. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 

Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Professorat i Programació Acadèmica i la vicegerenta d’Organització que 
facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
 

 
 
Acord 77/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de 
Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2014 fins aquesta data. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2014 fins a aquesta data.  

 
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 
 
 
Acord 78/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 

Atès que per acords de dates 31 de gener de 2008 i 28 de febrer de 2008 del Consell de Govern i del Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament, es va aprovar la participació de la UAB en el 
Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) la constitució del qual va ser aprovada per 
Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. GOV/210/2008, de 16 de desembre, i integrat per la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en matèria de recerca i per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
 

http://www.uab.cat/doc/Cretributius_autonomics_trams_docencia2013_CG101214
http://www.uab.cat/doc/Cretributius_autonomics_trams_gestio2013_CG101214
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Atès que en data 18 de juliol de 2013 la Generalitat de Catalunya va comunicar la seva voluntat de desvincular-

se del consorci i que en data 17 de setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va acordar promoure les 
actuacions necessàries per fer efectiva la desvinculació de l’Administració de la Generalitat del Consorci MOVE. 

 
Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Economics promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 
d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 
internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 
Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol 

mundial d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 
 
Atès que la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics té un patronat integrat per nou (9) 
patrons, dos (2) dels quals són designats per la Fundació Parc de Recerca de la UAB. 
  
Vist l’article 14.5 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre , de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa, segons el qual les entitats consorciades podran acordar amb la majoria que estableixin 

els seus estatuts o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra 
entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del 
consorci que es liquida.  
  
Atès que en sessió de data 5 de novembre de 2014 el Consell Rector del Consorci ‘Markets, Organitzacions and 
Votes in Economics’ (MOVE)  va aprovar, per unanimitat, el projecte de dissolució i extinció del Consorci MOVE 
mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics, 

juntament amb la memòria sobre la viabilitat de l’operació. 
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 
89.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar 
l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la dissolució del Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) 
mitjançant la cessió global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en 
els termes del projecte de dissolució per cessió global d’actius i passius i de la memòria sobre la viabilitat de 
l’operació. 
 
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER.- Encarregar al 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. 

 
 
 
Acord 79/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que mitjançant el Decret 341/1986, de 13 d'octubre, es va crear el Consorci Hospitalari del Parc Taulí de 
Sabadell, integrat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de 

Barcelona, la Fundació "Hospital i Casa de Beneficencia de Sabadell", la Caixa d'Estalvis de Sabadell i Sabadell 
Mutual, Mutualitat de Previsió Social, amb la finalitat de millorar la prestació dels serveis d'assistència sanitaria 
de cobertura publica a la població i racionalitzar els recursos esmerçats en aquesta assistència.  
 
Atesa la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al 
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règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control 

de l'esmentada adscripció.  
 

Atès que en data 22 de gener de 2014 el Consell de Govern del Consorci va procedir a aprovar la modificació 
d'estatuts per adaptar-los a la llei 27/2013. 
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i 
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis i que la disposició addicional 

única matisa el contingut de la disposició addicional vintena de la llei 30/1992 pel que fa als consorcis sanitaris.  
  
Atès que en el marc de la modificació estatutària plantejada el propi CatSalut considera necessari o convenient 
que el consorci introdueixi la seva consideració o definició com a mitja propi instrumental i servei tècnic de 
conformitat amb la legislació de contractes del sector públic i tot en relació tant al Servei Català de la Salut, 
com de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats amb la condició de poders adjudicadors 
que estiguin vinculades o en depenguin i instaurant, per tant, la doctrina del dret comunitari del "in house 

providing". 
 
Atès que en sessió de data 19 de novembre de 2014 el Consell de Govern del Consorci va aprovar la 
modificació dels estatuts 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Acordar la proposta la modificació dels estatuts del Consorci Hospitalari del Parc Taulí de Sabadell en 

els termes del document que s’annexa. [Document] 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació 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. 

 
 
 
Acord 80/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vistos els acords del Consell de Govern núm. 4/2014, de 23 de gener, i del Consell Social núm. 8/2014, de 14 
de febrer, pels quals, entre d’altres, s’autoritzava al rector a formalitzar un acord amb l’Ajuntament de 

Cerdanyola del Vallès per transmetre la titularitat d’una porció de terreny (ref. Cad. 5049614DF2954G0001YK) 
mitjançant un conveni de transmissió onerosa de la mateixa.  
 

Atès que en el procés de transmissió i inscripció de la titularitat de la finca a favor de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès intervenen diferents organismes públics que poden motivar l’elecció d’un negoci jurídic 
diferent (transmissió forçosa) a l’inicialment plantejat als acords abans esmentats (transmissió onerosa) per 

l’assoliment de la finalitat de l’operació.  
 
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els 
articles 64.q), 204, 205, 206 i 207.2 dels Estatuts la UAB, en relació amb els articles 89.j), 89.k), 155, 156 i 
157 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 7 del decret legislatiu 1/2002, de 
24 de desembre i l’article 69 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques; l’article 206.3.a) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la 

llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’article 169 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària i amb l’article 107.1.c) del reial decret 939/2005, de 29 de juliol, reglament general de 
recaptació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i 

Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_estatuts_Consorci_Hospitalari_Parc_Tauli_CG2014
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ACORDS 
 

PRIMER.-  Complementar l’acord del Consell de Govern núm. 4/2014, de 23 de gener, en el sentit d’ampliar les 
facultats del rector per l’atorgament de qualsevol document, ja sigui públic o privat, per tal de transmetre la 
porció de terreny identificada amb la referència cadastral 5049614DF2954G0001YK a l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès per la finalitat descrita a l’esmentat acord.    
 
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell Social per a exercir les seves competències. 

 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i Territori l'execució i el seguiment dels presents 
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 81/2014, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta presentada pel vicerector de Projectes Estratègics i Planificació per la formalització d’un 
conveni de col·laboració amb el Consorci Públic Corporació Sanitària Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic SAU, 
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SAU i la Fundació Parc Taulí per la creació d’un Institut d’Investigació i 

Innovació Sanitària (IIIS) amb la denominació d’I3PT que sigui acreditat com institut d’investigació sanitària 
per part del Instituto de Salud Carlos III.  
 
Atès que l’esmentat institut es focalitzaria al voltant de L’Hospital Universitari de la CSPT i aglutinaria a la 
UDIAT Centre Diagnòstic SA, Sabadell Gent Gran centre de Serveis SA, a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i a la pròpia Fundació Parc Taulí.   

 
Atès que efectuats els estudis tècnics pertinents s’ha considerat el més adequat que l’Institut es creï com 

entitat sense personalitat jurídica pròpia i designi com entitat gestora a la Fundació Parc Taulí que actuarà com 
entitat que la representarà front a tercers de conformitat amb les normes civils de representació de les 
persones jurídiques i que l’Institut es regeixi sota el règim jurídic establert en la proposta de conveni de 
col·laboració. 
 

Atès que la configuració interna com Institut de Investigació i innovació, en la forma de funcionar es considera 
un valor afegit intrínsec  per la institució com a forma d’organitzar la recerca i que involucra a totes les entitats 
que formalitzen la seva voluntat de constituir l’institut el qual haurà de seguir els tràmits legals pertinents.  
 
Atès que, a més a més, seria un element important que aquest Institut que es vol constituir pogués esser 
acreditat com a institut d’investigació sanitària per part de l’Instituto de Salud Carlos III subjectant-se a allò 
previst al Reial Decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació  d’instituts d’investigació  sanitària, o la 

normativa que en cada moment reguli aquest tipus d’acreditació.  
 
Atès que el procés d’acreditació esmentat implicarà l’aprovació immediata per part de tots els òrgans de govern 

de les institucions participants dels següents documents: l’Estructura organitzativa, el Pla Estratègic de R+D+I, 
el Manual de Qualitat, el Pla de Formació, la Naturalesa Docent, el Pla de comunicació, el Pla d’integració de 
grups, el Registre de Personal, el Registre de dades  R+D+I, el  Mapa de processos i transferència de resultats, 

el Procediment de compres i la Memòria acreditativa. 
 
Atès que un cop aprovats aquests documents pels esmentats òrgans de govern també seran objecte de 
consideració, deliberació i votació pel present Consell de Govern. 
 
Vist l'article 64.s) dels estatuts de la UAB que estableix com a competències del Consell de Govern autoritzar 
els convenis de cooperació amb altres universitats i institucions. 

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

 
PRIMER.- Autoritzar la formalització d’un conveni de col·laboració amb el Consorci Públic Corporació Sanitària 

Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic SAU, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SAU i la Fundació Parc Taulí 
per la creació d’un Institut d’Investigació i Innovació Sanitària, sense personalitat jurídica pròpia, amb la 
denominació ‘I3PT’, en els termes del document que s’annexa per la seva acreditació com a institut 
d’investigació sanitària Carlos III. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 

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

 

 
I.4. Comissions del Consell de Govern 

 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 88/2014, d’1 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació  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 12.4.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 postgrau.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió 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 89/2014, d’1 de desembre 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/Conveni_Consoric_Public_Corporacio_Sanitaria
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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 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 correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle 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 de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, 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 Fisioteràpia de l’Esport i Readaptació a l’Activitat Física  
- Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accès a la Informació  
- Màster Universitari Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global / Erasmus 

Mundus in Education Policies for Global Development (GLOBED)  
- Màster Universitari en Mediterrània Antiga  
- Màster Universitari en Microcirurgia Reconstructiva / Reconstructive Microsurgery  
- Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge  

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 

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

 
 

Acord 90/2014, d’1 de desembre de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d’aplicar els criteris de programació 
dels màsters a la UAB per al curs 2015-2016. 
 
Atesa la necessitat de decidir l’oferta de segon cicle oficial atenent els criteris de programació dels màsters, i les 
diferents característiques i orientacions d’aquests estudis. 

 
Vist l'article 37 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 títol IX 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 els màsters. 
 
Vist l’article 45 de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de 
caràcter general, aprovada pel Consell de Govern en data 19 d’octubre de 2011, i modificada en data 25 d’abril 
de 2012, sobre la programació dels màsters. 
 
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.  
 
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de 11 d’abril de 2013, pel qual s’aproven els criteris de 
programació dels màsters a la UAB. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector Professorat i Programació 

Acadèmica, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2015-2016, de 
conformitat amb els criteris de programació dels màsters universitaris de la UAB. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica el seguiment de l’acord primer. 

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

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

 

Acord 15/2014, de 11 de desembre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la 
publicació de la proclamació dels resultats provisionals de les eleccions de representants d’estudiants al 
Claustre de la UAB 2014. 
 
Acord 16/2014, de 15 de desembre de 2014, de la Junta Electoral General, pel qual s’ordena la 
publicació de la proclamació dels resultats definitius de les eleccions de representants d’estudiants al Claustre 

de la UAB 2014 [Document]. 

http://www.uab.cat/doc/ResultatsDefinitiusEleccionsClaustre2014
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Resolucions 

[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent, d’1 de desembre de 2014, per la qual s’estableix el calendari laboral i de vacances, i 
el manteniment del serveis als períodes de cessament d’activitat per a l’any 2015, per al personal 

d’administració i serveis de la UAB. [Document] 
 

 
 

http://www.uab.cat/doc/Calendari_laboral_2015
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
 
Conveni d’1 de juny de 2014, entre la UAB i el Colegio de Jalisco, A.C. (Mèxic), de cooperació internacional. 

 
Conveni 21 d’octubre de 2014, entre la UAB i DG Interpretation and Conferences - European Parliament 

(Dirección General de Interpretación y Conferencias del Parlamento Europeo), de cooperació internacional. 
 
Conveni 3 de desembre de 2014, entre la UAB i Makerere University (Republic of Uganda), de cooperació 
internacional. 

 
Conveni 3 de desembre de 2014, entre la UAB i Tokyo University of Foreign Studies, de cooperació 
internacional. 
 
 

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

 
 

Conveni de 28 de març de 2014, entre la UAB i Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, per 
col·laboració docent. 

 
Conveni de 2 de juny de 2014, entre la UAB i El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), 
per col·laboració en el programa de Doctorat en Ecologia Terrestre. 
 
Conveni de 15 de juny de 2014, entre la UAB i La Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), per a la 

realització, per part del Grup de Recerca Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques GRIAL, del Projecte 
d'instal·lació d'una distribució de Linux i programari lliure relacionat amb la traducció automàtica. 
 
Conveni de 30 de juny de 2014, entre la UAB i Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (B:SM), de 
col·laboració docent. 
 
Conveni de 22 de setembre de 2014, entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) , el Centre 

de Visió per Computació (CVC) i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya (DGPEIS), 
col·laboració en l'àmbit de l'aplicació de les noves tecnologies en el camp dels incendis forestals i de les 
emergències (RPAS - Remotely Piloted Aerial Systems). 

 
Conveni de 2 d’octubre de 2014, entre la UAB i el Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona, per a 
l'elaboració de programes de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes dels alumnes de la 

UAB al Consorci Mar Parc de Salut. 
 
Conveni de 6 d’octubre de 2014, entre la UAB, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona (PSMAR), per la modificació dels annexos 1.2a) i 3.2.2 del concert de 30 d'abril de 2013. 
 
Conveni de 3 de novembre de 2014, entre la UAB - Càtedra Enric Prat de la Riba i la Diputació de Barcelona 
(DIBA), l'objecte del qual és establir un marc per a l'atorgament d'un ajut a la recerca, per a un treball inèdit i 

no publicat sobre marc legal i competència local. 
 
Conveni de 14 de novembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV), per a la 
cessió d'ús d'espais (1203 m2) a la FHCV. 
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Conveni de 27 de novembre de 2014, entre la UAB a través del Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en 

Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (GRUMETS) i l’ Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC), per a l'organització d'un "Technical Committee de l'OPEN Geospatial Consortium" (OGC) - Any 2014. 
 
Conveni de 28 de novembre de 2014, entre la UAB i la Universitat Ramon Llull (URL), per a la realització 
conjunta del Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge (Trastornos de la 
Comunicación y del Lenguaje). 

 
Conveni de 2 de desembre de 2014, entre la UAB i l’ Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Museu 
d'Arqueologia de Catalunya), per la col·laboració en programes i projectes orientats a la formació acadèmica, la 
recerca, la documentació, la difusió i la gestió en els àmbits de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic, de la 
museologia i la museografia. 
 
Conveni de 2 de desembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Bancària "La Caixa", pel qual la Fundació 

Bancària La Caixa fa una aportació per al Projecte "Compromís i acció social a la comunitat UAB" (Convocatòria 
d'Acció Social i Interculturalitat 2014). 
 
Addenda de 16 de desembre de 2014, entre la UAB i la Caixa d'Estalvis de Catalunya (Catalunya Caixa) 
(Catalunya Banc), acord de renovació del conveni de data 28 de maig de 2008 relatiu als carnets universitaris 
(2014-2015 i 2015-2016). 
 

Addenda de 16 de desembre de 2014, entre la UAB i la Caixa d'Estalvis de Catalunya (Catalunya Caixa) 
(Catalunya Banc), acord de renovació del conveni de col·laboració de 13 de desembre de 2011 per a la 
renovació de les aportacions (2014-2015). 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 
IV.1. Participacio en altres centres 

[tornar a l’índex] 

 
Dissolució del Consorci Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE), a partir de l’acord 
95/2014, de 18 de desembre, del Consell Social. 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 

V.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2014, per la qual  nomena el senyor Juan Francisco Piniella 

Febrer coordinador del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2014, per la qual nomena el senyor Romualdo Moreno Ortiz 
sotsdirector pel Campus de Sabadell i Coordinador del Màster en Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2014, per la qual el senyor Romualdo Moreno Ortiz cessa com a 
coordinador del Màster en Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 

V.2. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2014, per la qual  nomena el senyor Eduardo Rojo Torrecilla 

director del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.  
 
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2014, per la qual nomena el senyor Xavier Bonal Sarró 
director del Departament de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2014, per la qual nomena el senyor Josep Lluís Espluga Trenc 

coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, d’1 de desembre de 2014, per la qual el senyor Joaquim Ferret Jacas cessa com a 
director del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques.  
 
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2014, per la qual el senyor Enrico Mora Malo cessa com a 
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 12 de desembre de 2014, per la qual la senyora Carlota Solé Puig cessa com a 

directora del Departament de Sociologia. 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de desembre de 2014, pel qual 

es convoca concurs per a la provisió extraordinària,  mitjançant comissió de serveis, de dues places de gestor/a 
de col·leccions amb destinació, respectivament a la Biblioteca de Ciències Socials i a la Biblioteca d’Humanitats. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de desembre de 2014, per la 
qual es convoca concurs per proveir una plaça  opció PIPC, amb destinació al Punt d’Informació de la Plaça 
Cívica (Àrea de Comunicació i de Promoció). 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 11 de desembre de 2014, per 
la qual es convoca concurs per proveir una plaça  opció OMA, amb destinació a l’Oficina de Medi Ambient. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de 11 de desembre de 2014, per 
la qual es resol la convocatòria de 3 de novembre de 2014, de concurs específici, pel torn de trasllat i/o 
promoció, per a la provisió de 2 places de l’escala administrativa (subgrup C1). 
 
 

 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2014, per la 

qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilants, en torn 
de nit,  al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2014, per la 
qual es nomena amb caràcter interí, amb destinació a la gestió acadèmica de la Facultat de Medicina, per al 
desenvolupament de les funcions pròpies d’una plaça de gestió, al senyor Josep Maria Campuzano Puntí.  

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2014, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, la gestió dels processos administratius com a gestora de la Unitat 
de Nòmines, de l’Àrea de Personal Acadèmica, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca a la senyora 
Alicia Izquierdo San-Agustin. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2014, per la 

qual es resol la convocatòria de 9 d’octubre de 2014, de concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestió 
adscrivint-la al Consell Social, destinant amb caràcter definitiu a la senyora Lidia Querol Martin. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2014, per la 
qual es nomena com a funcionària interina de l’escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça de gestora, amb 
destinació a la gestió acadèmica de la Facultat de Medicina a la senyora Maria del Carmen Valero Rodríguez. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2014, per la 
qual es concedeix l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o 
escala a la senyora Maria del Carmen Valero Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de desembre de 2014, per la 
qual es resol l’anunci de provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça d’administratiu/iva 

especialista amb destinació a la Gestió Econòmica del Servei d’Activitat Física, favorable a la Sra. Susanna 
Gabardós Iturralde.  
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de desembre de 2014, per 

la es destina, amb caràcter definitiu al Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de 
Veterinària, la senyora M. Elena Puentes Galindo. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de desembre de 2014, per 
la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de Grup de Vigilants, en 
torn de nit,  al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de desembre de 2014, per 
la qual es destina, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat Benito Segura, per un període màxim d’un 
any al Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de desembre de 2014, per 
la qual s’adscriu, amb caràcter provisional al Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges, la senyora 
Maria Raventós Barangé. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de desembre de 2014, per 
la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats d’Administrador d’Espais,  al 
senyor Jordi Armengol Umbert. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de desembre de 2014, per 
la qual s’adscriu en comissió de serveis com a funcionari de l’escala administrativa, per a ocupar la plaça 

d’administratiu especialista, subgrup C1, nivell 21, amb destinació a l’Escola de Postgrau, al senyor Joaquín 
Caro Lobera. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de desembre de 2014, per 
la qual s’adscriu en comissió de serveis, per a ocupar la plaça d’administratiu especialista amb destinació a la 
Unitat Integrada de suport departamental de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola al senyor Miquel Tomàs 

Plau. 
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