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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 18/2014, de 27 de març, del Consell Social 
 

Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau propis  
  
Exposició de motius: 
 

Ateses les peticions de creació de títols de postgrau propi 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 (documents PLE 37/03-2014, PLE 38/03-2014, PLE 39/03-
2014, PLE 40/03-2014, PLE 41/03-2014.) 
 
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.e 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 13/2014, pres en la reunió del Consell de Govern de 5 de març de 2014,  referent a la creació de 
títols de màster propis i diplomes de postgrau propis. 

 
Vist l’acord 08/2014 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 19 de març, pel qual s’acorda 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la creació de 
nous títols de màster propi següents: a) Màster en Producció Audiovisual Transmèdia, d’acord amb el que 
consta en el document CA 09/03-2014; b) Màster en Medicines Development, d’acord amb el que consta en el 
document CA 10/03-2014; 2)Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: a) 

Diploma de Postgrau en Counselling i Psicoteràpia en Càncer, d’acord amb el que consta en el document CA 
11/03-2014; b) Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa (Especialitat en Instal·lacions Portuàries, 
Especialitat en Zones Comercials, Especialitat en Centres Sanitaris, Especialitat en Entitats Financeres, 
Especialitat en Mitjans de Transports Públics), d’acord amb el que consta en el document CA 12/03-2014; c) 
Diploma de Postgrau en Medicines Development, d’acord amb el que consta en el document CA 13/03-2014; 3) 
Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 de nous títols de màster propi següents:  

  
a) Màster en Producció Audiovisual Transmèdia, d’acord amb el que consta en el document PLE 37/03-
2014. 
b) Màster en Medicines Development, d’acord amb el que consta en el document PLE 38/03-2014. 

 
2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 

 
a) Diploma de Postgrau en Counselling i Psicoteràpia en Càncer, d’acord amb el que consta en el 
document PLE 39/03-2014. 
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b) Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa (Especialitat en Instal·lacions Portuàries, 
Especialitat en Zones Comercials, Especialitat en Centres Sanitaris, Especialitat en Entitats Financeres, 

Especialitat en Mitjans de Transports Públics), d’acord amb el que consta en el document PLE 40/03-

2014. 
c) Diploma de Postgrau en Medicines Development, d’acord amb el que consta en el document PLE 
41/03-2014. 

 
3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon 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 19/2014, de 27 de març, del Consell Social 

 
Modificació de denominació de títols de doctorat 

 
Exposició de motius: 
 
Atesa la petició de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de 

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

 
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 14/2014 pres en la reunió del Consell de Govern de 5 de març, en relació a la modificació de 
denominació de programes de doctorat. 
 
Vist l’acord 09/2014 pres per la Comissió Acadèmica de 19 de març, pel qual s’acorda elevar al Ple del Consell 
Social la proposta d’acord següent: 1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació 

dels programes de doctorat següents: - Programa de doctorat en Immunologia, que passa a denominar-se 
programa de doctorat en Immunologia Avançada; -Programa de doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia 
de l’Esport, que passa a denominar-se programa de doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport; 
2)Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns; 3) Encarregar la 
vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest 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) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació dels programes de doctorat següents:  

  
a) Programa de doctorat en Immunologia, que passa a denominar-se programa de doctorat en 
Immunologia Avançada.  
b) Programa de doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport, que passa a denominar-se 
programa de doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport. 

 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 

matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
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3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest 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 20/2014, de 27 de març, del Consell Social 

 
Presentació del model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’acord 9/2014 pres pel Consell de Govern de la UAB en data 23 de gener de 2014, el qual estableix: 
PRIMER.- Aprovar el model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB. SEGON.- Derogar i deixar sense 

contingut els articles 82 a 87, la disposició transitòria 3a i la 4a, i l’annex I del Reglament del Personal 
Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 26 de gener de 2011 i modificat per 

diversos acords, el darrer de data 5 de juny de 2013, fins que el procés de revisió del Reglament de Personal 
Acadèmic de la UAB estigui finalitzat i el present model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB hi 
passi a formar part. TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 

Vist que el model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB ha estat informat en les reunions de la 
Comissió Acadèmica del Consell Social i que en la sessió de la Comissió de 28 de gener de 2014 es sol·licita que 
s’informi en sessió plenària del Consell Social sobre l’esmentat model. 
 
S’ACORDA: 
 

El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del model de dedicació acadèmica del professorat de la UAB 
aprovat en la reunió del Consell de Govern de 23 de gener de 2014. 
 
 
 

Acord 21/2014, de 27 de març, del Consell Social 
 

Informació sobre la programació de màsters universitaris  de la UAB 
 
Exposició de motius: 
 
Vist que en la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 28 de gener de 2014 s’informa sobre la 
programació de màsters universitaris de la UAB i es sol·licita que aquesta informació es presenti en el Ple del 
Consell Social. 

 
S’ACORDA: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la programació d’estudis de màsters universitaris de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el document PLE 42/03-2014. 
 

 
 

Acord 22/2014, de 27 de març, del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2013 i l’any  2014 
 
Exposició de motius: 

 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
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. 
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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 2013 i 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 123.1) dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el  24 de març de 2014 es pren 
l’acord  CE 16/2014 que estableix el següent:  1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del 
seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013 i 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 
30/03-2014; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 i 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 2013 i l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document PLE 43/03-2014. 
 
 
 
Acord 23/2014, de 27 de març, del Consell Social 
 

Cessió d’ús d’una instal·lació de radiodiagnòstic veterinari a la Fundació Hospital Clínic Veterinari 
 
Exposició de motius: 
 
Atès que per acord 25/2008 de la Comissió Econòmica del Consell Social de data 24 de juliol de 2008, en data 

30 de juliol de 2008 la UAB va atorgar la carta fundacional, com a fundador únic, davant la Notari de Barcelona, 
Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol 2.153, de la ‘FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, 

FUNDACIÓ PRIVADA’ (FHCV), amb una dotació inicial de 30.000 €, tenint com a finalitat fundacional la 
col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de 
prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris. 
 
Atès que la FHCV ha assumit, entre d’altres compromisos, l’explotació de la instal·lació de radiodiagnòstic 
veterinari RX-B/2543. 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’un equipament de tomografia computeritzada de 16 
talls (TAC), el qual està donat d’alta a l’Inventari General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades: 
Valor adquisició: 184.800€ (168.000€ + 10% IVA); Valor net comptable: 168.000€; Marca: BRIVO CT385 
GENERAL ELECTRIC; Núm. inventari 018448566. 
 
Atesa la proposta de la FHCV de formalitzar una cessió del dret d'ús amb opció de compra de l’esmentat 

equipament científic de la UAB a favor de FHCV per a destinar-lo a la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari 
RX-B/2543. 

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

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el 
procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist 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’. 
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Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 

Vist l’acord 18/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda autoritzar la cessió 
del dret d'ús amb opció de compra a la FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, FUNDACIÓ PRIVADA de 
l’equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC). 
 
Vist l’acord  19/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 24 de març de 2014, pel qual 
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1) Autoritzar la 

cessió del dret d'ús amb opció de compra a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació Privada de 
l’equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC) en els següents termes: 
  
-  Objecte: equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC), el qual està donat d’alta a l’Inventari 
General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades: Valor adquisició 184.800€ (168.000€ + 10% IVA); 
Valor net comptable: 168.000€ ; Marca: BRIVO CT385 GENERAL ELECTRIC; Núm. inventari: 018448566. 
 

- Cànon: 1.540€ mensuals, establint-se un període de carència d’un (1) any. 
 

- Termini de duració: 10 anys. 
 
- Destinació: FHCV haurà de destinar l’equipament a l’activitat desenvolupada a la instal·lació de 
radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543. 
 

- Dret d’opció de compra: A favor de la FHCV pel valor residual del bé en aquell moment d’UN (1) EURO.  
 
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; 3)Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) 
Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar 

els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

S’ACORDA: 
 
1) Autoritzar la cessió del dret d'ús amb opció de compra a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació 
Privada de l’equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC) en els següents termes: 
 

a) Objecte: equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC), el qual està donat d’alta a 
l’Inventari General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades: Valor adquisició 184.800€ 

(168.000€ + 10% IVA); Valor net comptable: 168.000€ ; Marca: BRIVO CT385 GENERAL ELECTRIC; 
Núm. inventari: 018448566. 
 
b) Cànon: 1.540€ mensuals, establint-se un període de carència d’un (1) any. 
 
c) Termini de duració: 10 anys. 

 
d) Destinació: FHCV haurà de destinar l’equipament a l’activitat desenvolupada a la instal·lació de 

radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543. 
 
e) Dret d’opció de compra: A favor de la FHCV pel valor residual del bé en aquell moment d’UN (1) 
EURO. 
 

2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
 
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
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Acord 24/2014, de 27 de març, del Consell Social 

 

Modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 
 
Atès 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. 
  
Atès l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atès l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 07/2014 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 14 de febrer, pel qual s’aprova el 

pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 06/02-2014. 
 
Vist que en el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2014 s’incorporen 24.000 euros, que 
són part del romanent d’exercicis anteriors del Consell Social, per al finançament d’actuacions incloses en la 

línia “Accions competitives de retorn a la UAB”, i que es fa constar que la resolució d’assignació d’aquest 
romanent al pressupost del Consell Social de l’any 2014 resta a l’espera de l'aprovació corresponent de la 
Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern, en virtut de la instrucció per a la incorporació de 
romanents de crèdit de l'exercici 2013 al pressupost de la UAB 2014 aprovada per l’esmentada Comissió. 
 
Atesa la sol·licitud del Consell Social realitzada a la Comissió d’Economia i d’Organització d’incorporació de 

romanents per un import de 24.000 euros. 
 
Vista la comunicació de la vicerectora d’Economia i Organització, presidenta de la Comissió d’Economia i 
Organització delegada del Consell de Govern, en la que es fa constar que l’aplicació estricta de la instrucció per 
a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2013 al pressupost de la UAB 2014 no permet incorporar 

el romanent sol·licitat de l’exercici 2013 del pressupost del Consell Social en el pressupost de l’any 2014, atès 
que un dels criteris més estrictes per a la no incorporació de romanents en l’any 2014 és la dotació de nou 

pressupost per a realitzar accions en l’any en curs. 
 
Vist que en la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 17 de març de 2014 es pren l’acord 
5/2014, el punt primer del qual estableix el següent: “Elevar a la Comissió Econòmica del Consell Social la 
proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2014, 
aprovat en acord 07/2014 pel Ple de 14 de febrer, en el sentit que l’assignació pressupostària de la línia 
“Accions Esfera UABCEI” del capítol 4 del pressupost es redueixi en 3.670 euros, i que la línia “Accions 

competitives de retorn a la UAB” del capítol 4 del pressupost s’incrementi en 3.670 euros.” 
 
Vist l’acord  20/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 24 de març de 2014, pel qual 
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: Aprovar les 
modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent 
a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 34/03-2014. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la presidenta del Consell Social, 

 
S’ACORDA: 
 
Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document PLE 44/03-2014. 

 
 
 
Acord 25/2014, de 27 de març, del Consell Social 
 
Cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 
 

Exposició de motius: 
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Vista la proposta d’autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut 

Català de Nanociència i Nanotecnologia  (ICN2). 

  
Ates que la UAB és titular del següent maquinari:  
 

Taula òptica: Nº inventari: 009311096. 
Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671. 
Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017. 

Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328. 
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375. 
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639. 

 
Atès que la UAB considera convenient la cessió d’ús gratuït de l’anterior maquinari a favor de la Fundació 
Institut Català de Nanotecnologia pel termini de 5 anys perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i 
de recerca. 

 
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en 

relació amb els articles 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 107 i 
109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
 
Vistos els articles 64.q), 204.1 i 203 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 93/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en virtut del qual s’aprova l’autorització de la 

signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia. 
 
Atès que en la Comissió Econòmica de 6 de novembre de 2013 en el punt previst sobre l’autorització de la 
signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació Institut Català de 
Nanotecnologia, es va debatre sobre la importància d’introduir, en les cessions d’ús de béns a entitats externes 

a la Universitat, la cultura del retorn i la contraprestació a la UAB, especialment en l’actual context 
pressupostari i la conseqüent necessitat d’optimització de fonts de recursos. 

 
Atès que des de la Comissió Econòmica es va traslladar aquesta reflexió al Ple del Consell Social i que aquest, 
en data 28 de novembre de 2014 va resoldre sol·licitar a la UAB l’estudi del retorn econòmic a percebre per la 
Universitat per a la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia, i restar a l’espera 
de rebre aquesta informació per a l’acord corresponent. 
 
Vist l’acord  22/2014 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 24 de març de 2014, pel qual 

s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la 
signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia del maquinari 
que es relaciona i per al qual la Fundació assumeix el cost del seu manteniment, perquè es destini a la seva 
finalitat fundacional docent i de recerca pel termini de cinc (5) anys: 
 

Taula òptica: Nº inventari: 009311096. 

Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671. 
Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017. 

Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328. 
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375. 
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639. 

 
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. 
 
Vista la proposta presentada pel Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’ACORDA: 
 

1) Autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta a la Fundació Institut Català de 

Nanotecnologia del maquinari que es relaciona i per al qual la Fundació assumeix el cost del seu manteniment, 
perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca pel termini de cinc (5) anys: 
 

a)  Taula òptica: Nº inventari: 009311096 
b)  Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671 
c)  Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017 

d)  Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328 
e)  Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375 
f)  Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639 

 
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 26/2014, de 27 de març, del Consell Social 
 
Nomenament de càrrec de representació del Consell Social 

 
Exposició de motius: 
 
Vist l’article 7.4) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 115/2011 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 15 de desembre, en virtut del qual 

s’aprova la creació del Comitè de Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i el seu Reglament; i vist l’acord 
25/2013 pres pel Consell de Govern reunit el 14 de març, pel qual s’aprova la modificació de la composició del 
Comitè de Responsabilitat Social de la UAB. 
 
Vist que l’article 4 del Reglament del Comitè de Responsabilitat Social de la UAB estableix la composició del 

Comitè que, entre d’altres, estarà integrat per dos representants del Consell Social, els quals seran elegits 
d’entre els membres d’aquest òrgan. 

 
Vist l’acord 6/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 8 de març, en virtut del qual es nomena el senyor 
Xavier Verge Mestre com un dels representants del Consell Social en el Comitè de Responsabilitat Social (CRS) 
de la UAB. 
 
Vist que el senyor Xavier Verge Mestre cessa com a membre del Consell Social en data 4 de juny de 2013, pel 
que cal procedir al nomenament de la persona que, en representació del Consell Social, el substitueixi en el 

Comitè de Responsabilitat Social (CRS) de la UAB. 
 
Vist que la presidenta del Consell Social, d’acord amb el president de la Comissió Societat-Universitat, proposa 
el senyor Juan Manuel Tapia com a representant del Consell Social en el Comitè de Responsabilitat Social de la 
UAB. 
 

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

S’ACORDA: 
 
1) Nomenar el senyor Juan Manuel Tapia  com a representant del Consell Social en el Comitè de Responsabilitat 
Social (CRS) de la UAB, en substitució del senyor Xavier Verge Mestre. 
 

2) Comunicar aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i Territori i al Cap de l’Oficina de Medi 
Ambient, per a les gestions que siguin oportunes. 
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I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 07/2014, de 19 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis 
 
Exposició de motius: 
 

Ateses les peticions de creació de màsters propis i de títols de diploma 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.e 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 13/2014 pres pel Consell de Govern en data 5 de març de 2014, en virtut del qual s’aprova: 
 

PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: - Màster en Producció Audiovisual 
Transmèdia. - Màster en Medicines Development . SEGON.- Aprovar la creació de nous diplomes de postgrau 
propis següents: 
- Diploma de Postgrau en Counselling i Psicoteràpia en Càncer - Diploma de Postgrau en Seguretat Privada 
Operativa (Especialitat en Instal·lacions Portuàries, Especialitat en Zones Comercials, Especialitat en Centres 
Sanitaris, Especialitat en Entitats Financeres, Especialitat en Mitjans de Transports Públics). - Diploma de 
Postgrau en Medicines Development. TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi al 

Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, 

Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la 
vicegerenta 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 títols de màster propi següents: 

 
a) Màster en Producció Audiovisual Transmèdia, d’acord amb el que consta en el document CA 08/03-
2014. 
 

b) Màster en Medicines Development, d’acord amb el que consta en el document CA 09/03-2014. 
 
2) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents:  

 
a) Diploma de Postgrau en Counselling i Psicoteràpia en Càncer, d’acord amb el que consta en el 
document CA 10/03-2014. 
b) Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa (Especialitat en Instal·lacions Portuàries, 
Especialitat en Zones Comercials, Especialitat en Centres Sanitaris, Especialitat en Entitats Financeres, 
Especialitat en Mitjans de Transports Públics), d’acord amb el que consta en el document CA 11/03-

2014. 
c) Diploma de Postgrau en Medicines Development, d’acord amb el que consta en el document CA 
12/03-2014. 
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3) Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 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 08/2014, de 19 de març, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Modificació de denominació de títols de doctorat 
 
Exposició de motius: 
 
Atesa la petició de modificació de denominació de títols de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 
99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, presentades a l’Escola de 

Postgrau. 
 

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

Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 14/2014 pres pel Consell de Govern reunit el 5 de març de 2014 pel qual s’acorda: 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels programes de doctorat següents:- Programa de 
doctorat en Immunologia, que passa a denominar-se programa de doctorat en Immunologia Avançada. - 
Programa de doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport, que passa a denominar-se programa de 
doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport. SEGON.- Elevar l’aprovació de la modificació de denominacions 

de títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar a la 
vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. QUART.- Comunicar els presents acords a 

la vicegerenta 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 (Acord  8/2014): 
 

Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
1) Informar favorablement la proposta de modificació de la denominació dels programes de doctorat següents: 
 
- Programa de doctorat en Immunologia, que passa a denominar-se programa de doctorat en Immunologia 
Avançada. 

- Programa de doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport, que passa a denominar-se programa 
de doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport. 

 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
 
3) Encarregar la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest 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. 
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I.2.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 16/2014, de 24 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB per a l’any 2013 i l’any  2014 
 
Exposició de motius: 
 
Vist l’acord 87/2012 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2013, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 

de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
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 2013 i 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 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 

 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2013 i 

2014, d’acord amb el que consta en el document CE 30/03-2014. 
 
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2013 i 2014 de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 

 
 
Acord 17/2014, de 24 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de gener fins el 28 
de febrer de 2014 

 
Exposició de motius: 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Gerent de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB corresponents al període comprès des de l’1 de gener fins el 28 de febrer 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 corresponents al període comprès des de l’1 de 
gener fins el 28 de febrer de 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 31/03-2014. 
 
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. 
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Acord 18/2014, de 24 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Complements retributius autonòmics per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació  2012 del personal 
docent i investigador funcionari i contractat 
 
Exposició de motius: 
 

Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist 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, que 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 per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les 

persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions 
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta 
d’assignació al Consell Social. 
 
Vist l’acord 23/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent: 1) 
Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la UAB que han 
obtingut avaluació positiva; 2)Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 
3)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; 4)Encarregar el vicerector de 
Professorat i de Programació Acadèmica i la vicegerenta d’Organització que facin l'execució i el seguiment 

d'aquests acords. 
 

Ateses les comunicacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat de la UAB que han estat acceptats i 
que es relacionen en els documents CE 32/03-2014 i CE 33/03-2014. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar els complements retributius autonòmics de recerca corresponents a l’avaluació fins el període 31 de 
desembre de 2012 del personal docent i investigador funcionari i contractat, d’acord amb el que consta al 
document CE 32/03-2014 i CE 33/03-2014. 

 
2) Comunicar el punt primer del present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de 

Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
3) Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica i a la vicegerent d’Organització que facin 
l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

 
 
Acord 19/2014, de 24 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’ús d’una instal·lació de radiodiagnòstic veterinari a la Fundació Hospital Clínic Veterinari 
 
Exposició de motius: 
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Atès que per acord 25/2008 de la Comissió Econòmica del Consell Social de data 24 de juliol de 2008, en data 
30 de juliol de 2008 la UAB va atorgar la carta fundacional, com a fundador únic, davant la Notari de Barcelona, 

Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol 2.153, de la ‘FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, 

FUNDACIÓ PRIVADA’ (FHCV), amb una dotació inicial de 30.000 €, tenint com a finalitat fundacional la 
col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en activitats de docència, de recerca i de 
prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, inclosos els assistencials i hospitalaris. 
 
Atès que la FHCV ha assumit, entre d’altres compromisos, l’explotació de la instal·lació de radiodiagnòstic 
veterinari RX-B/2543. 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’un equipament de tomografia computeritzada de 16 
talls (TAC), el qual està donat d’alta a l’Inventari General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades: 
Valor adquisició: 184.800€ (168.000€ + 10% IVA); Valor net comptable: 168.000€; Marca: BRIVO CT385 
GENERAL ELECTRIC; Núm. inventari 018448566. 
  
Vista la proposta de la FHCV de formalitzar una cessió del dret d'ús amb opció de compra de l’esmentat 

equipament científic  de la UAB a favor de FHCV per a destinar-lo a la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari 
RX-B/2543. 

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

Atès l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el 
procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
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’. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Vist l’acord 18/2014 pres pel Consell de Govern de 23 de gener, en virtut del qual s’acorda el següent: 1) 
Autoritzar la cessió del dret d'ús amb opció de compra a la FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, 

FUNDACIÓ PRIVADA de l’equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC) en els següents termes: 
 
-  Objecte: equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC), el qual està donat d’alta a l’Inventari 
General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades: Valor adquisició 184.800€ (168.000€ + 10% IVA);  
Valor net comptable: 168.000€ ; Marca: BRIVO CT385 GENERAL ELECTRIC; Núm. inventari: 018448566. 
 
- Cànon: 1.540€ mensuals, establint-se un període de carència d’un (1) any. 

 
- Termini de duració: 10 anys. 
 
- Destinació: FHCV haurà de destinar l’equipament a l’activitat desenvolupada a la instal·lació de 
radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543. 
 

- Dret d’opció de compra: A favor de la FHCV pel valor residual del bé en aquell moment d’UN (1) EURO.  
 

2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; 3)Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) 
Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar 
els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 

efectius. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’ ACORDA: 
 

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

 
1) Autoritzar la cessió del dret d'ús amb opció de compra a la Fundació Hospital Clínic Veterinari, Fundació 
Privada de l’equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC) en els següents termes: 
 

a) Objecte: equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC), el qual està donat d’alta a 
l’Inventari General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades: Valor adquisició 184.800€ 

(168.000€ + 10% IVA);  Valor net comptable: 168.000€ ; Marca: BRIVO CT385 GENERAL ELECTRIC; 
Núm. inventari: 018448566. 
 
b) Cànon: 1.540€ mensuals, establint-se un període de carència d’un (1) any. 
 
c) Termini de duració: 10 anys. 
 

d) Destinació: FHCV haurà de destinar l’equipament a l’activitat desenvolupada a la instal•lació de 
radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543. 

 
e) Dret d’opció de compra: A favor de la FHCV pel valor residual del bé en aquell moment d’UN (1) 
EURO. 

  
2) Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
 
3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 20/2014, de 24 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 

l’exercici 2014 
 
Exposició de motius: 
 
Atès 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. 
  

Atès l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atès l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord 07/2014 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 14 de febrer, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2014, d’acord amb el que consta en el document 

PLE 06/02-2014. 
 
Vist que en el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2014 s’incorporen 24.000 euros, que 
són part del romanent d’exercicis anteriors del Consell Social, per al finançament d’actuacions incloses en la 
línia “Accions competitives de retorn a la UAB”, i que es fa constar que la resolució d’assignació d’aquest 

romanent al pressupost del Consell Social de l’any 2014 resta a l’espera de l'aprovació corresponent de la 
Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern, en virtut de la instrucció per a la incorporació de 
romanents de crèdit de l'exercici 2013 al pressupost de la UAB 2014 aprovada per l’esmentada Comissió. 
 
Atesa la sol·licitud del Consell Social realitzada a la Comissió d’Economia i d’Organització d’incorporació de 
romanents per un import de 24.000 euros. 
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Vista la comunicació de la vicerectora d’Economia i Organització, presidenta de la Comissió d’Economia i 
Organització delegada del Consell de Govern, en la que es fa constar que l’aplicació estricta de la instrucció per 

a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2013 al pressupost de la UAB 2014 no permet incorporar 

el romanent sol·licitat de l’exercici 2013 del pressupost del Consell Social en el pressupost de l’any 2014, atès 
que un dels criteris més estrictes per a la no incorporació de romanents en l’any 2014 és la dotació de nou 
pressupost per a realitzar accions en l’any en curs. 
 
Vist que en la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 17 de març de 2014 es pren l’acord 
5/2014, el punt primer del qual estableix el següent: “Elevar a la Comissió Econòmica del Consell Social la 

proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2014, 
aprovat en acord 07/2014 pel Ple de 14 de febrer, en el sentit que l’assignació pressupostària de la línia 
“Accions Esfera UABCEI” del capítol 4 del pressupost es redueixi en 3.670 euros, i que la línia “Accions 
competitives de retorn a la UAB” del capítol 4 del pressupost s’incrementi en 3.670 euros.” 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la presidenta del Consell Social, 
 

S’ACORDA: 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta modificacions de crèdit del pressupost del 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb el que 
consta en el document CE 34/03-2014. 
 
 

 
Acord 21/2014, de 24 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Planificació d’auditories internes per a l’any 2014 
 
Exposició de motius: 

 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006 sobre l’establiment d’un pla anual 
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest 
sentit. 
 

Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2014 que presenta la Gerència. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’ACORDA: 
 
1) Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2014: 
 

- Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques 

- Seguiment de l’auditoria d’atencions socials 
- Seguiment de l’auditoria de posicions pressupostàries genèriques 
- Auditoria sobre el finançament de la formació 
- Auditoria de les despeses en telefonia 

 
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les 

gestions que siguin oportunes. 
 

 
 
Acord 22/2014, de 24 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) 

 
Exposició de motius: 
 
Vista la proposta d’autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut 
Català de Nanociència i Nanotecnologia  (ICN2). 
  
Ates que la UAB és titular del següent maquinari:  
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Taula òptica: Nº inventari: 009311096. 
Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671. 

Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017. 

Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328. 
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375. 
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639. 

  
Atès que la UAB considera convenient la cessió d’ús gratuït de l’anterior maquinari a favor de la Fundació 
Institut Català de Nanotecnologia pel termini de 5 anys perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i 

de recerca. 
 
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en 
relació amb els articles 89.k de la la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els articles 107 i 
109 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, l’article 143.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
 

Vist els articles 64.q), 204.1 i 203 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2. apartat i, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 93/2013, pres pel Consell de Govern de 9 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el següent: 

1)Autoritzar la signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació 
Institut Català de Nanotecnologia perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca, pel 
termini de cinc (5) anys: Taula òptica: Nº inventari: 009311096, Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº 
inventari: 009310671, Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017, Laser Newport LQC785-45E 
45 mW: Nº inventari: 013313328,Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375,Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 
13313639; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar el 

vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els 
presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
Atès que en la Comissió Econòmica de 6 de novembre de 2013 en el punt previst sobre l’autorització de la 

signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta de maquinari que es relaciona a la Fundació Institut Català de 
Nanotecnologia, es va debatre sobre la importància d’introduir, en les cessions d’ús de béns a entitats externes 

a la Universitat, la cultura del retorn i la contraprestació a la UAB, especialment en l’actual context 
pressupostari i la conseqüent necessitat d’optimització de fonts de recursos. 
 
Atès que des de la Comissió Econòmica es va traslladar aquesta reflexió al Ple del Consell Social i que aquest, 
en data 28 de novembre de 2014 va resoldre sol·licitar a la UAB l’estudi del retorn econòmic a percebre per la 
Universitat per a la cessió d’ús de maquinari a la Fundació Institut Català de Nanotecnologia, i restar a l’espera 
de rebre aquesta informació per a l’acord corresponent. 

 
Vista la proposta presentada pel Vicerectorat de Projectes Estratègics i de Planificació. 
 
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 signatura d’un conveni per la cessió d’ús gratuïta a la Fundació Institut Català de 
Nanotecnologia del maquinari que es relaciona i per al qual la Fundació assumeix el cost del seu manteniment, 
perquè es destini a la seva finalitat fundacional docent i de recerca pel termini de cinc (5) anys: 
 

Taula òptica: Nº inventari: 009311096 
Càmera CCD LaVision Imager QE: Nº inventari: 009310671 
Detector InGaAs Id Quantique 20: Nº inventari: 013313017 
Laser Newport LQC785-45E 45 mW: Nº inventari: 013313328 
Laser Picoquant: Nº inventari: 13314375 
Oscil·loscopi Agilent: Nº inventari: 13313639 

 

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

fer-lo efectiu. 

 
 
 
 

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

 
Acord 05/2014, de 17 de març, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 

Assignació de la dotació econòmica per a altres accions competitives de retorn a la UAB consignada en el 
pressupost del Consell Social per a l’any 2014 
 
Exposició de motius: 
 
Vist 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. 
 
Vist l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 3/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el pla anual 

d'actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l'any 2014. 
 
Vist que en el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 
2014 s’acorda fer una dotació econòmica de 50.400 euros sota el concepte “Accions competitives de retorn a la 
UAB”; que la seva assignació concreta es durà a terme a partir de les propostes que els responsables 
corresponents presentin el dia 28 de febrer de 2014; i que un cop aquestes hagin estat valorades per la 
Comissió Societat-Universitat del mes de març de 2014, la comissió acordarà una proposta d’assignació 

concreta dels 50.400 euros entre els projectes, que competeixen per a l’assignació. 
 

Vist l’acord 7/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2014, el qual consigna una dotació de 50.400 
euros en concepte d”altres accions competitives de retorn a la UAB”. 
 
Vist que en el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2014 s’incorporen 24.000 euros, que 

són part del romanent d’exercicis anteriors del Consell Social, per al finançament d’actuacions incloses en la 
línia “Accions competitives de retorn a la UAB”, i que es fa constar que la resolució d’assignació d’aquest 
romanent al pressupost del Consell Social de l’any 2014 resta a l’espera de l'aprovació corresponent de la 
Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern, en virtut de la instrucció per a la incorporació de 
romanents de crèdit de l'exercici 2013 al pressupost de la UAB 2014 aprovada per l’esmentada Comissió. 
 

Vista la comunicació de la vicerectora d’Economia i Organització, presidenta de la Comissió d’Economia i 
Organització delegada del Consell de Govern, en la que es fa constar que l’aplicació estricta de la instrucció per 
a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici 2013 al pressupost de la UAB 2014 no permet incorporar 
el romanent sol·licitat de l’exercici 2013 del pressupost del Consell Social en el pressupost de l’any 2014, atès 
que un dels criteris més estrictes per a la no incorporació de romanents en l’any 2014 és la dotació de nou 

pressupost per a realitzar accions en l’any en curs. 
 

Vist que en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, en la reunió de la Comissió Econòmica del mes de març 
de 2014 està previst tractar la proposta d’elevar al Ple del Consell Social, per a la seva aprovació, una 
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la UAB de l’exercici 2014, en el sentit de reduir per 
import de 24.000 euros l’ingrés en concepte de romanent específic i la despesa de la línia d’”accions 
competitives de retorn a la UAB”, la qual passa d’una dotació de 50.400 euros a 26.400 euros. 
 
Vist que fins a data 28 de febrer s’han presentat les propostes d’accions que s’annexen per a aquest punt de 

l’ordre del dia. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S'ACORDA: 
 

1) Elevar a la Comissió Econòmica del Consell Social la proposta de modificació de crèdit del pressupost del 

Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2014, aprovat en acord 07/2014 pel Ple de 14 de febrer, en el 
sentit que l’assignació pressupostària de la línia “Accions Esfera UABCEI” del capítol 4 del pressupost es 
redueixi en 3.670 euros, i que la línia “Accions competitives de retorn a la UAB” del capítol 4 del pressupost 
s’incrementi en 3.670 euros. 
 
2) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 

 
a) Aprovar l’assignació de la dotació econòmica de la línia “Altres accions de retorn a la UAB” consignada en el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2014, d’acord amb el següent: 
 

a.1) Comunitat campus (pressupost assignat de 8.170 euros). 
 

i) Participació en la Jornada organitzada pel Consell d’Estudiants de la UAB i col·laboració en el seu 

finançament. El pressupost assignat és de 5.170 euros. 
 

ii) Finançar, dins de l’acció “Comunitat coworkers (Treballem junts)”, la realització en l’any 2014 de 6 
tallers d’emprenedoria, en el marc del pla de dinamització del coworking de la UAB. El pressupost 
assignat és de 3.000 euros. 

 
a.2) Comunitat Alumni (pressupost assignat de 2.000 euros). 

 
Assignar 2.000 euros que l’Associació d’Amics de la UAB pot destinar per al finançament total o parcial 
d’una o vàries les accions següents: Grup Claris, jornades La Universitat Opina i la Festa Anual de 
l’Associació d’Amics de la UAB. En qualsevol cas, es farà constar en els diferents mitjans de difusió la 
col·laboració del Consell Social en totes les actuacions del Programa Alumni i les del Grup Claris, les 
jornades La Universitat Opina i la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB. L’assignació es realitza 

d’acord amb les premisses següents: 
-    Per a les trobades Grup Claris, es treballarà per comptar amb la participació d’Alumni de la UAB. 
-    Per a les jornades La Universitat Opina, es treballarà per comptar amb l’assistència i/o participació del 
col·lectiu d’estudiants. 
-    Per a la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB, es garantirà que l’assignació cobreix les despeses 

associades al Premi Universitat-Societat. 
 

a.3) UAB, universitat innovadora i emprenedora (pressupost assignat de 19.900 euros) 
 

i) Finançar la participació de la UAB en el Bizbarcelona 2014. El pressupost assignat és de 3.500 euros. 
 
ii) Participació d’un representant del Consell Social de la UAB (president de la Societat-Universitat del 
Consell Social) en les dues reunions/Workshop que realitza el Comitè de Direcció de l’European 
Conseortium of Innovative Universities (ECIU) amb caràcter anual. El pressupost assignat és de 3.000 

euros. 
 
iii) Assignar 13.400 euros per al finançament de l’acció “Observatori Work of Future. 

 
b) Modificar el Pla anual d’actuacions del Programa Universitat-Societat del Consell Social corresponent a l’any 
2014, d’acord amb el que consta en el document CSU 02/03-2014. 

 
c) Autoritzar a la presidència de la Comissió Societat-Universitat, o persona en qui delegui, perquè en 

representació del Consell Social concreti els termes de la prestació de servei contemplat en l’apartat a.3.iii) del 
punt 2 d’aquest acord. 
 
d) Comunicar al representant dels estudiants en el Consell Social i a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació 
l’apartat a.1.i) del punt 2 d’aquest acord. 

 
e) Comunicar a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència els apartats a.1.ii) i a.3.i) del punt 2 d’aquest 
acord. 
 
f) Comunicar al vicerector de Relacions Institucionals i Territori i al president de l’Associació d’Amics de la UAB 
l’apartat a.2) del punt 2 d’aquest acord. 
 

g) Comunicar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l’apartat a.3.ii) del punt 2 d’aquest acord. 
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I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 13/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de màsters propis i 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 títols de màster propi i de diplomes de postgrau propis va ser 
informada favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de febrer 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 títols de màster propi següents: 

 
- Màster en Producció Audiovisual Transmèdia. 
- Màster en Medicines Development. 

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

 
- Diploma de Postgrau en Counselling i Psicoteràpia en Càncer. 
- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa (Especialitat en Instal·lacions Portuàries, 

Especialitat en Zones Comercials, Especialitat en Centres Sanitaris, Especialitat  en Entitats Financeres, 
Especialitat en Mitjans de Transports Públics). 

- Diploma de Postgrau en Medicines Development. 

 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord 

primer. 
 

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 14/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 

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

 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
 
Vist l’article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de doctorat. 
 
Atès que la proposta de modificació de denominacions de títols de doctorat va ser informada favorablement a la 
sessió de la Comissió de Doctorat de 21 de febrer de 2014. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la denominació dels programes de doctorat següents:  

 
- Programa de doctorat en Immunologia, que passa a denominar-se programa de doctorat en 

Immunologia Avançada 
- Programa de doctorat en Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport, que passa a denominar-se 

programa de doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport 
 

SEGON.- Elevar l’aprovació de la modificació de denominacions de títols de doctorat al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 

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

 
 
 
Acord 15/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2014-2015. 

 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2014-2015. 
 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del 22 d’agost de 2013, per 
la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014. 

 
Vista l’Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 

Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2014. 
 
Vist l'article 12.4.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en 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 en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2014-2015 va ser informada favorablement a la sessió 
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de febrer de 2014. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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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 proposta de calendari acadèmic per al curs 2014-2015 que s'annexa. [Document]  
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
 
 
Acord 16/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del calendari 
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014. 

 
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2013-2014 va ser aprovat pel Consell de 
Govern en data 25 d’abril de 2013. 
 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari a les necessitats actuals de la Universitat a les darreres informacions 

sobre el programa d’intercanvi Erasmus+ Estudis que comporten canvis tant en el període en el qual els 
estudiants rebran beca com en els imports econòmics, prioritzant les estades semestrals i altres factors, així 
com pel que fa a les dates de publicació del llistat de la primera i de la segona resolució (llistat assignacions 
provisional i llistat d’assignacions definitives respectivament). 
 
Vista l’autorització de la presidenta de la Comissió d’Afers Acadèmics per a l’obertura d’un període de pròrroga 

de presentació de les sol·licituds i de modificació de les dates previstes per a la primera i segona resolució de 
les convocatòries, que va ser ratificada a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de febrer de 2014. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 

 
Atès que la proposta de modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014 va ser 
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de febrer 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 modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2013-2014 en els següents 
termes:  

 
Terminis de la convocatòria del programa d’intercanvi Erasmus + Estudis per al curs 2014-2015,  

 
- Obertura d’un període de pròrroga per presentar i, si escau, modificar les sol·licituds: entre el 30 de 

gener i 3 de febrer de 2014 
- Publicació del llistat de la primera resolució (llistat assignacions provisional): 24 de febrer de 2014  
- Publicació del llistat de la segona resolució (llistat assignacions definitiu): 19 de març de 2014 

 
SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_2014-2015


BOUAB Núm. 116                                Març / 2014 

 

 

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

 
 

Acord 17/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de modificació 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. 
 
Atesa la necessitat de modificar l’article 340.2 per tal d’adequar-se al contingut del decret 99/2011, de 28 de 
gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, pel que fa a l’assignació de tutor i de director 
de tesi doctoral als doctorands.  

 
Vist l’article segon del Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 99/2011, de 
28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que modifica les qualificacions que es 
poden atorgar a les tesis doctorals, i atesa la necessitat de modificar l’article 365.8 de la normativa citada 
anteriorment per tal d’adaptar-lo a la legalitat vigent. 
 
Vist l'article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

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

d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de doctorat. 
 
Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 29 de novembre de 2013 i a la sessió de 21 de febrer 
de 2014. 

 
Atès que amb posterioritat a la celebració de la sessió de la Comissió de Doctorat de 21 de febrer de 2014 
l’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari Català va proposar uns canvis puntuals en la redacció que 
havia informat favorablement la comissió de Doctorat pel que fa a la redacció de l’article 340.2 de la normativa 
abans esmentada. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 340.2 i 365.8 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 
861/2010, de 2 de juliol, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, pel que fa a l’assignació 
de tutor i de director de tesi doctorals i a les qualificacions de les tesis doctorals, que queden redactats de la 
manera següent: 
     
     " Article 340. Requisits d’admissió i selecció 

 
2. En qualsevol cas, els programes de doctorat han d’establir com a criteri per a l’admissió la presentació per 
part del candidat d'un escrit de màxim cinc pàgines en el qual s'especifiqui quina és la seva formació prèvia i en 
quina línia de recerca del programa de doctorat vol ser admès; a més, el candidat proposarà, si ho considerà 
oportú, un possible director de tesi. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat tindrà en compte la 
informació facilitada pel candidat, així com les places disponibles en cada línia de recerca, de cara a l'admissió i 

a l'assignació del director de tesi i, si escau, del tutor." 
 

 
     Article  365. Defensa i avaluació de la tesi doctoral 
 
8. Un cop s’hagi donat la qualificació global d’Excel·lent, el tribunal s’ha de reunir en una nova sessió per 
atorgar, si escau, la menció de cum laude. “ 

 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
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Acord 18/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 

 

Atès que per acord del Consell de Govern i del Consell Social de dates 17 de juliol de 2008 i 24 de juliol de 
2008, respectivament, en data 30 de juliol de 2008 la UAB va atorgar la carta fundacional, com a fundador 
únic, davant la Notari de Barcelona, Sra. Isabel Gabarró Miquel, amb el número de protocol 2.153, de la 
‘FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC VETERINARI, FUNDACIÓ PRIVADA’ (FHCV), amb una dotació inicial de 30.000 €, 
tenint com a finalitat fundacional la col·laboració amb la UAB, en particular amb la Facultat de Veterinària, en 
activitats de docència, de recerca i de prestació de tot tipus de serveis relacionats amb l’àmbit veterinari, 

inclosos els assistencials i hospitalaris.  
 
Atès que la FHCV ha assumit, entre d’altres compromisos, l’explotació de la instal·lació de radiodiagnòstic 
veterinari RX-B/2543. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona és titular d’un equipament de tomografia computeritzada de 16 
talls (TAC), el qual està donat d’alta a l’Inventari General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades:  

Valor adquisició: 184.800€ (168.000€ + 10% IVA); Valor net comptable: 168.000€; Marca: BRIVO CT385 
GENERAL ELECTRIC; Núm. inventari 018448566. 

 
Vista la proposta de la FHCV de formalitzar una cessió del dret d'ús amb opció de compra de l’esmentat 
equipament científic  de la UAB a favor de FHCV per a destinar-lo a la instal·lació de radiodiagnòstic veterinari 
RX-B/2543. 
  

Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la 
universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques 
i dels Estatuts. 
 
Atès l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el 

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

dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 

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

PRIMER.- Autoritzar la cessió del dret d'ús amb opció de compra a la FUNDACIÓ HOSPITAL CLÍNIC 
VETERINARI, FUNDACIÓ PRIVADA de l’equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC) en els 
següents termes:   
 

- Objecte: equipament de tomografia computeritzada de 16 talls (TAC), el qual està donat d’alta a 
l’Inventari General de Béns i Drets de la UAB amb les següents dades: Valor adquisició 184.800€ 

(168.000€ + 10% IVA);  Valor net comptable: 168.000€ ; Marca: BRIVO CT385 GENERAL ELECTRIC; 
Núm. inventari: 018448566. 

 
- Cànon: 1.540€ mensuals, establint-se un període de carència d’un (1) any.  

 
- Termini de duració: 10 anys. 

 

- Destinació: FHCV haurà de destinar l’equipament a l’activitat desenvolupada a la instal·lació de 
radiodiagnòstic veterinari RX-B/2543. 

 
- Dret d’opció de compra: A favor de la FHCV pel valor residual del bé en aquell moment d’UN (1) EURO.   

 
SEGON.- Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

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

 

QUART.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 19/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 
Per acord del Consell de Govern de data 15 de desembre de 2011 es va aprovar la creació del Comitè de 
Responsabilitat Social (RSC) de la UAB i del seu Reglament, i es va modificar la seva composició també per 
acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013. 
 

L’article 4 d’aquest Reglament estableix que en formen part del Comitè de Responsabilitat Social de la UAB, 
entre d’altres, un representant del personal acadèmic, un representant del personal d’administració i serveis, 

els quals seran escollits d’entre els membres del Consell de Govern de la UAB, i dos estudiants, els quals seran 
escollits pel Consell de Govern a proposta del Consell d’Estudiants. 
 
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures per als representants del personal acadèmics i del 
personal d’administració i serveis, i que s’ha sol·licitat al Consell d’Estudiants que presentin la seva proposta 

per tal de presentar-la a aquest Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Elegir el senyor Andreu Pompas Alcaraz membre titular del Comitè de Responsabilitat Social de la 
UAB i la senyora M. Antònia Doroteo Muñoz membre suplent d’aquest Comitè, en representació del personal 
d’administració i serveis, atès el resultat d’empat en la votació i de conformitat amb l’acord entre les dues 

persones interessades. 
 

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides, al vicerector de Relacions 
Institucionals i Territori, a la vicegerenta d’Economia. 
 
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet dels col·lectius implicats. 
 
 
 

Acord 20/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l’article 13 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula els òrgans de govern i 
de representació de les universitats públiques. 
 
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 13 

que els estatuts de les universitats establiran el règim de les obligacions docents i de tutoria de professorat que 
ocupin càrrecs acadèmics. 

 
Vist l’article 2 apartat 3 del  Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist 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. 
 
Vistos els articles 21.5, 88, 89, 90, 91 i 92 i la Disposició addicional cinquena del Reglament del Personal 
Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern en data 17 de novembre de 2010 i modificat per 
diversos acords que regulen el reconeixement de docència per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
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Atès que en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 la Comissió d’Economia i d’Organització va informar 
favorablement de la normativa de Model de càrrecs i va acordar l’elevació al Consell de Govern per a la seva 

aprovació. 

 
Vista la necessitat d’adequar l’estructura de càrrecs acadèmics ja que la vigent data de l’any 1994 i no s’adapta 
a la realitat de la Universitat.  
 
Vist l’article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern de la UAB, aprovat per Acord de 26 de febrer de 
2004 i modificat per darrera vegada per Acord de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del 

Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar el  model de càrrecs acadèmics que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Derogar i deixar sense contingut els articles 21.5, i 88 a 92, ambdós inclosos, i la disposició addicional 
cinquena del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per Acord de Consell de Govern de 17 de novembre de 
2010, pel que fa al reconeixement de docència per ocupació de càrrecs de direcció i gestió. 

 
TERCER. Derogar l’Acord de Consell de Govern de data 25 d’abril de 2007 “Proposta de Distribució de punts per 
a mèrits de gestió de la UAB”. 
 
QUART.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització i a la vicegerenta d’Organització l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

 
 
 
Acord 21/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 

Vist l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB (PRUAB) tramès per la mateixa Fundació. 
 

Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació del Parc de Recerca UAB de retre comptes davant la UAB, es 
presenta al Consell de Govern la memòria corresponent.  
 
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les 
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les 
entitats instrumentals creades per la Universitat. 
 

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

Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent al 2013. [Document] 
 

 
 
Acord 22/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 
El Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, creat l’any 1984, és un consorci de dret 

públic integrat actualment per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, la Federació de municipis de Catalunya i el 
Consorci de la Zona Franca. 
 

http://www.uab.cat/doc/Model_carrecs_academics
http://www.uab.cat/doc/Informe_Fundacio_Parc_Recerca_2013


BOUAB Núm. 116                                Març / 2014 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 27 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

En data 29 de març de 2011, el Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona va acordar modificar els estatuts del Consorci, els quals van ser ratificats per acord del Consell de 

Govern de la UAB de 23 de novembre de 2011  

 
Posteriorment, en data 3 de desembre de 2013 el Consell de Govern del Consorci Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona ha acordat l’aprovació inicial de la proposta de modificació dels estatuts del Consorci 
i els ha sotmès a la ratificació dels òrgans competents de les institucions consorciades 
 
Les modificacions principals dels estatuts es refereixen als aspectes següents: Administració pública a la qual 

resta adscrit el consorci, major definició del seu caràcter local, adaptació dels canvis institucionals produïts, 
composició dels seus òrgans de govern i millor definició de les seves funcions, major clarificació de les funcions 
del director i gerent, regulació més precisa dels aspectes econòmics i del règim d’adscripció de béns per les 
entitats consorciades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona en els termes que s’annexen. [Document] 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Investigació i al vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació i a la Vicegerència de Recerca per al seu coneixement i al Consorci Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona. 
 
 
 

Acord 23/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 
Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
 

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 

la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones 
interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al 
Consell Social. 
 
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 per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la 
UAB que han obtingut avaluació positiva. [Document] [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 

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 de Programació Acadèmica i la vicegerenta d’Organització que 
facin l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Estatuts_Institut_Estudis_Regionals_Metropolitans_Barcelona
http://www.uab.cat/doc/Complements_addicionals_recerca_pdi_funcionari_CG050314
http://www.uab.cat/doc/Complements_addicionals_recerca_pdi_laboral_CG050314
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Acord 24/2014, de 5 de març, del Consell de Govern 
 

L’article 14 dels Estatuts de la Fundació Empresa i Ciència, segons la redacció aprovada en data 30 de 

novembre de 1994 estableix la composició del Patronat d’aquesta Fundació en els termes següents: 
 
 El Patronat es composa d'un mínim de sis fins a un màxim de trenta persones designades per la Junta de 
Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona i per les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de 
Catalunya fins un màxim del 50 i el 25 per cent, respectivament, del nombre total de patrons que en cada 
moment integrin el Patronat. 

 
Actualment els representants de la UAB en el Patronat de la Fundació Empresa i Ciència són: 
 
1. Ferran Sancho Pifarré  
2. Antoni Serra Ramoneda 
3. Montserrat Farell Ferrer  
4. Jordi Caballé Vilella (a renovar) 

5. Joan Cals Güell (a renovar) 
6. Diego Prior Jiménez (a renovar) 

7. Carles Gispert Pellicer (a renovar) 
8. Enric Ribas Mirangels (a renovar) 
 
Atès que va concloure el termini per al qual van ser designats els patrons a renovar en aquesta sessió 
correspon i, per tant, correspon ara una nova designació d’aquests patrons.  

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

 
PRIMER.- Designar patrons de la Fundació Empresa i Ciència, en substitució dels que causen baixa, les 
persones següents: 
 

- Jordi Massó Carreras, degà de la Facultat d’Economia i Empresa 

- Glòria González Anadón, vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat 
- Manel Sabés Xamaní, vicerector de Relacions Institucionals i Territori 

- Lluis Tort Bardolet, vicerector de Projectes Estratègics i Planificació 
- Buenaventura Guamis López, comissionat del rector per al Parc de Recerca 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació Empresa i Ciència. 
 
 
 

 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

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

 

Acord 18/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atès la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-les a les 
necessitats actuals. 

 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 

 
Vist l'article 12.3.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 
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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 grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials 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, la modificació de les memòries dels següents títols de 
Grau: 
 

 Comunicació Audiovisual  
 Economia  
 Enginyeria Elèctrica  
 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica  

 Enginyeria Mecànica  
 Enginyeria Química  
 Física  
 Matemàtiques  
 Periodisme  
 Publicitat i Relacions Públiques  

 Traducció i Interpretació  
 Antropologia Social i Cultural  
 Estudis d’Anglès i Català  
 Estudis d’Anglès i de Clàssiques  
 Estudis d’Anglès i Espanyol  
 Estudis d’Anglès i Francès  
 Estudis de Català i de Clàssiques  

 Estudis de Català i Espanyol  
 Estudis d’Espanyol i de Clàssiques  
 Estudis de Francès i Català  

 Estudis de Francès i de Clàssiques  
 Estudis de Francès i Espanyol  
 Estudis francesos  
 Filosofia  

 Geografia i Ordenació del Territori  
 Història de l’Art  
 Musicologia  

 
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 vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

Acord 19/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de títols de 
Màsters Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
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Vist l'article 12.3.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de postgrau.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 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 20/2014, de 20 de març 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. 

  
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 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 Criminologia i Execució Penal  
- Màster Universitari en Recerca Clínica  

- Màster Universitari en Seguretat Alimentària  
 

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 vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 21/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries de màsters 

universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari  que es presenten, per tal 
d’adequar-los a les necessitats actuals. 

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

 
Vist l'article 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 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, la modificació de les memòries dels títols de màster 

universitari següents: 
 

 Dret Empresarial  
 Gestió Aeronàutica  
 Integració Europea  
 Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció  
 Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria  

 
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 vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 22/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari 
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2014-2015. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari academicoadministratiu marc de la UAB del curs acadèmic 2014-

2015. 

 
Vista l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l'any 2014. 
 
Vista l’Ordre EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2014, modificada per l’Ordre EMO/8/2014, de 16 de gener i 

l’ordre EMO/45/2014, de 18 de febrer. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari academicoadministratiu per al curs 2014-2015, i elevar-lo al 
Consell de Govern per a la seva aprovació.  

 
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 vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 

Acord 23/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’assignatures de 
lliure elecció, per al curs acadèmic 2013/2014, presentades per les estructures bàsiques de la UAB i altres 
entitats. 

 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’assignatures de lliure elecció per al curs acadèmic 2013/2014. 
 
Vist l'article 7 del Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen directrius generals 
comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, el 
qual disposa que l’estudiant pot configurar una part del seu currículum amb matèries de lliure elecció.  

 
Vist l’article 261.7 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, aprovat 
per l’acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010, el qual regula el règim de les activitats de lliure 
elecció no incloses en la programació acadèmica dels estudis oficials de la UAB, i disposa, que han de ser 

comunicades o aprovades segons el cas, cada curs acadèmic, per la comissió competent en la matèria. 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 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 les activitats susceptibles de reconeixement com crèdits de lliure elecció per al curs 
2013/2014 aprovades per les estructures bàsiques de la UAB i altres entitats. [Document] 

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

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

 
 
Acord 24/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 

http://www.uab.cat/doc/Creditsdelliureeleccio-20-03-2014
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Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que 

regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 

 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 
premis extraordinaris de titulació. 
 

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

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs 
acadèmic 2012-2013, als següents: 

 
Escola d’Enginyeria  
Marc Sans Soler 
Marcel Gozalbo Baró 

Aïda Carreras Martínez 
Pau Bramon Mora 
Pau Aguilà Moliner 
Ivan Alonso Gonzalez 
Alberto Valero Moreno  
Armand Carmona Budesca  
 

Facultat de Ciències de l’Educació 
Alfons Bayona Bayona 
Victòria Rodrigo Gimeno 
Anna Jiménez Ribé 
Pilar Sayós Barcons 

Teresa Maria Castro Vidal 

Núria Cid i Rodríguez 
Maria de Queralt Martín Pardo 
Cristina Jordé Pané 
Joan Josep Martínez Valero 
Laia Planet i Masvidal 
Neus Ferran i Peralta 
Marta Balada Gené 

Mireia Duran Pasola 
Paola Estefanía Crespo Herrera 
 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 
Aran Mayola Huguet  
Clara Fontdevila Puig 
Mercedes Vinagre Amado 

Jordi Mas Elias 

Ares Cases i Castellet  
Anna Saliente Andrés 
Lídia Yepes Cayuela 
 
Facultat de Filosofia i Lletres 

María Carmen Alcolea Otero 
Alba Castellsagué Bonada 
Pablo Rico Rama 
Estefanía Puyo Hoyos 
Helena Agustí Gómez 
Georgina Alvarez Morera 
Gemma Pimenta Soto 

Bernat Castro López 
Marc Sangüesa Rubin 
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Anna Vilarrubias Dalmases 
Apol·lònia Mora Vidal 

Tatiana Melnicukova 

Jordi Blanch López 
Josep Maria Barrera Testar 
Cristina Rodríguez Contrera 
Maria Pilar Gil Salvador 
Daniel Vargas Vargas 
Ferran Benito Ramírez 

Juan Gabriel Renom López 
Mar Ortega Monsonet 
Adrià Breu Barcons 
Néstor Fernando Marqués González 
Marta Riba Singla 
Manuel Díaz Inglés 
Rubén José García Muriel 

Aaron Abelló Arco 
Carlos Sebastián Delgado Portela 

Alger Sans Pinillos  
Sergio Nanín Martínez 
Jordi Estarlich Requena 
José Alonso Abad 
Enric Eduard Giménez Sanllehí 

Esther Molina Olivencia 
Anna Stella 
Amanda Ulldemolins Subirats 
Lorena Castilla Torrecillas 
Jorge Hernández Lasa 
Violeta Tello Grau 

Maria Reixach Rafael 
 
Facultat de Medicina 
Toni Soriano Colomé 
Margarida Pujol López 

Laura Cárdenas Puiggrós 
Mariano Esteban Menéndez Furrer 

Jesús Sánchez Vega 
Antonio Fernández Oliva 
Carla Cusó Cuquerella 
Clara Maria Oriol Pujol 
 
Facultat de Psicologia 
Manel Monsonet Bardají  

Chaska Carlos Walton Enríquez  
Andrea Moreu Valls  
Roser Tordera Fondevila 
Neus Biosca Simon 
Neus Colomer Valls 
Noelia Entrena Cobo 

Cristina Navalls Duran 
Andrea-Edit Morraja Morales 

 
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 vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 25/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació de reconeixement de Cicles 

Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
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Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 

acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2014-2015. 

 
Vist l'article 6.2 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 disposa que podran 
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 

de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de 
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte 
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 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 el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. 
[Document] 
 
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 vicegerenta d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 

 
Acord 26/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria general del Programa 
Propi de la UAB  i de la convocatòria del Programa d’Intercanvi Erasmus + Pràctiques (SMP) per a la mobilitat 
d’estudiants en la modalitat de Pràctiques, per al curs acadèmic 2014-2015. 
 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de primer i segon cicle de la UAB, durant el curs 2014-

2015 i també de tercer cicle  (en el cas Erasmus + Pràctiques). 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea 
el programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió.  
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria general del Programa Propi de la UAB i de Erasmus +(SMP) per a la mobilitat 

d’estudiants en la modalitat de Pràctiques, per al curs acadèmic 2014-2015. [Document] [Document2] 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

http://www.uab.cat/doc/Ciclesformatiusgrausuperior-20032014
http://www.uab.es/doc/ConvocatoriaProgramaintercanviErasmusPractiques2014-15
http://www.uab.es/doc/ConvocatoriaProgramaPropiperalamobilitatdestudiantsenlamodalitatdepractiques.
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

 
 
 
Acord 27/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació d’assignatures del Programa Study 

Abroad (regular studies), pel curs acadèmic 2014-2015 
 
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta de cursos del Programa Study Abroad (regular studies)per al curs 
acadèmic 2014-2015. 
 
Vist el Programa Study Abroad de la UAB, aprovat per acord de la Subcomissió de Grau de 24 d’abril de 2007, 

amb l’objectiu de fomentar la internacionalització d’aquesta Universitat.  
 
Vist l’acord de la Comissió d’Estudis de Grau de 26 de juliol de 2011 pel qual es modifica el procediment 

d’aprovació dels cursos del Programa Study Abroad abans esmentat, de manera que la Comissió competent en 
matèria acadèmica és l’òrgan competent per l’aprovació d’aquests cursos.  
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les assignatures del Programa Study Abroad (regular studies), pel curs acadèmic 2014-2015. 
[Document] 
 

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

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
 
Acord 28/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Text Refós de la 
Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 
1393/2007, aprovat per l’Acord de Consell de Govern de 2 de març 2011, i les seves posteriors modificacions. 
  

Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol VI de l’esmentat text normatiu, en el qual s’estableixen les condicions 

per a l’atorgament de Premis extraordinaris de fi d’estudis de grau, per tal d’adequar-les al Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre. 
 

Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XI de l’esmentat text normatiu, en el qual es regulen el estudis de 
postgrau propis i de formació permanent de la UAB, per tal d’adequar-los als criteris bàsics per a l’elaboració 
del pressupost de la UAB per l’any 2014, que incrementen el cànon de la formació no subvencionada en 5 punts 

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

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

http://www.uab.es/doc/AssignaturesStudyAbroadcurs2014-15
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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 ha adoptat els següents 

  
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 
Acord 29/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 

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

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

Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

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

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 
Acord 30/2014, de 20 de març de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  

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

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

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

sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
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Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a 

les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 

de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  

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, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

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

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

- Màster en Emergències i Catàstrofes 
- Màster en Llibres i Literatura Infantil i Juvenil 

- Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria 
- Màster en Suport per a la Inclusió Educativa i Social 

- Diploma de postgrau en Les Activitats Físico-Esportives i d’Expressió en l’Educació Física Escolar 
- Diploma de postgrau en Comptabilitat Superior i Fiscalitat 

 
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 vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
 

I.4.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 03/2014, de 17 de març de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 
Atesa la moció del Claustre de la UAB del dia 21 de març del 2013 on es posa de manifest la necessitat de 
regular la figura del delegats de grup acadèmic.  
 

Atesa l’aprovació dels Criteris d’elaboració de la norma aprovats per la Comissió d’Afers d’Estudiants en sessió 
de 17 de juny de 2013 i de l’informe favorable emès per la Comissió d’Estudiants a una primera proposta de 
Normativa reguladora dels delegats/es de grup acadèmic en sessió de 15 de juliol de 2013. 
 
Ateses les consideracions efectuades pel Consell de Govern en sessió de 17 de juliol de 2013 a la primera 
proposta de Normativa reguladora dels delegats/es de grup acadèmic, es va constituir en data 27 de setembre 
de 2013 amb l’encàrrec de simplificar i generalitzar la norma, un grup de treball format per membres dels 

deganats de les Facultats o Escoles així com pels representants dels diferents Consells d’Estudiants. 
 

Atès que la proposta de normativa que ara es presenta a la Comissió d’Afers d’estudiants respon a la mateixa 
essència que la proposta de normativa informada favorablement el passat 15 de juliol de 2013.  
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 

competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la 
Comissió d’Afers Estudiants de la UAB, ha adoptat els següents  
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ACORDS 
 

PRIMER. Estar assabentats de la nova proposta de normativa reguladora de delegats/es de grup acadèmic i que 

es presentarà a aprovació a la propera sessió de Consell de Govern.  
 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i el seguiment d’aquest acord.  
 
TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  

 
 
 
Acord 04/2014, de 17 de març de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 

Vista la situació dels estudiants amb rendes més baixes que es troben en una situació de greus dificultats 
econòmiques o de desestructuració, social o familiar que afecta l’evolució acadèmica dels seus estudis. 

 
Vist que per acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de 17 juny de 2013 es va aprovar la convocatòria del 
Programa Finestreta pel curs 2013-2014. 
 
Atès que l’esmentada convocatòria preveu la possibilitat d’obrir un termini addicional de sol·licitud si hi hagués 

disponibilitat pressupostària un cop resoltes les sol·licituds del primer i segon termini.  
 
Atès que resoltes totes les sol·licituds presentades, s’ha constatat que existeix disponibilitat pressupostària per 
destinar a aquest ajuts. 
 
Atesa la voluntat de la Universitat de compensar els estudiants amb situacions sobrevingudes que dificulten el 

desenvolupament dels estudis universitaris per tal de que puguin iniciar o continuar els seus estudis 
universitaris. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 

competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants.  
 

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

PRIMER.- Obrir, d’acord amb el què disposa la convocatòria del Programa Finestreta per al curs 2013-2014, un 
nou termini per sol·licitar aquests ajuts de conformitat amb el calendari . [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l’execució i seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.  
 

 
 
 

I.4.3. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 07/2014, de 31 de març de la Comissió de Doctorat 

 
Vista les propostes de creació de nous estudis de doctorat presentades a l’Escola de Doctorat. 
 
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. 

http://www.uab.cat/doc/Nou-termini-sollicitud-delsAjutsProgramafinestretacurs2013-2014.
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Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 

 

Vist l'article 14.3.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 
de Doctorat ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de doctorat següent: 
 
- Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques  

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

 
 
Acord 08/2014, de 31 de març de la Comissió de Doctorat 

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

documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la 
seva aprovació. 
 

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis i adaptar el seu contingut al que disposa el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es reglen els 
ensenyament oficials de doctorat.  

 
Vist l’article 10 del Reial Decret 99/2011 abans esmentat en relació amb el contingut dels programes de 

doctorat i la seva verificació. 
 
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la 

verificació i l’acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions 
derivades de la seva aplicació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 

de Doctorat, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, del contingut dels programes de doctorat, condicionat a 

l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents: 
 
- Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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I.4.4. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 10/2014, de 27 de març de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist 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. 
 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la normativa en matèria de Model de 
càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la UAB. 
 
Vist que  l’article 10.1 de l’esmentada normativa estableix que els càrrecs acadèmics de direcció i de gestió, 
tant de l’estructura fixa com de l’estructura variable, es financen amb la partida pressupostària destinada a 

càrrecs acadèmics del pressupost anual de la UAB.  
 
Vist el Pressupost de la UAB per l’exercici 2014 aprovat per Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 
i per Acord de Consell Social de 14 de febrer de 2014 pel que fa a la partida pressupostària destinada a càrrecs 
acadèmics de direcció i de gestió de la UAB. 
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en relació amb l’aprovació de les instruccions 
per al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la distribució econòmica del Model de càrrecs en el pressupost de la UAB per a l'any 2014. 
 

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

 
 
Acord 11/2014, de 27 de març de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 

l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l’article 23 de les Bases d’execució del pressupost 2013, que pel que fa al tancament de l’exercici 2013  
preveu que a l’exercici econòmic del 2013 caldrà imputar tots els ingressos que hagin estat liquidats o que 
corresponguin a l’exercici i totes les obligacions que s’acrediti que s’han concret durant el mateix període. 
 
Vist l’article 81.5 de la Llei Orgànica d’Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de 

mesures urgents de racionalització de la despesa pública de l’àmbit educatiu que disposa el següent: 
 
 
5. “Les universitats estan obligades a retre comptes de la seva activitat davant l'òrgan de fiscalització de 
comptes de la Comunitat Autònoma, sense perjudici de les competències del Tribunal de Comptes. 
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El pressupost de cada exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i el pagament d'obligacions el 31 de 
desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria universitària tots els ingressos i 

pagaments pendents, segons les seves respectives contraccions. Les universitats han de confeccionar la 

liquidació del seu pressupost abans del primer de març de l'exercici següent. 
 
En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social ha de procedir en la 
primera sessió que celebri a la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït. 
L'expressada reducció només podrà revocar-se per acord de l'òrgan, a proposta del Rector, previ informe de 
l'interventor i autorització de l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, quan les disponibilitats 

pressupostàries i la situació de tresoreria ho permetessin. 
 
Les transferències, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma, a favor, directament o 
indirectament, de les universitats requeriran l'aprovació i posada en marxa de la reducció de despeses. 
Les universitats remetran còpia de la liquidació dels seus pressupostos i el resta de documents que 
constitueixin els seus comptes anuals a la Comunitat Autònoma en el termini establert per les normes 
aplicables de la Comunitat Autònoma. 

 
La manca de remissió de la liquidació del pressupost, o la manca d'adopció de mesures en cas de liquidació 

amb romanent negatiu, facultarà la Comunitat Autònoma per adoptar, en l'àmbit de les seves competències, les 
mesures necessàries per a garantir l’estabilitat pressupostària de la Universitat.” 
 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentaran les dades relatives al tancament provisional de 
l’exercici a 31 de desembre de 2013. 

 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, que determina 
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la liquidació provisional del pressupost 2013 i del romanent de 

tresoreria positiu a 31 de desembre de 2013. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Economia i d’Organització l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
Acord 12/2014, de 27 de març de la Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 21 de desembre al 31 de desembre de 
2013.  
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 

l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 

Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2013 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden 
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres 
de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.es/doc/Tancamentprovisionalpressupost-2013-270314
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit pel període del 21 de desembre al 31 de desembre de 2013. 
[Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

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

Acord 13/2014, de 27 de març de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit pel període 1 de febrer al 28 de febrer de 2014.  
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

 
Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2014 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden 
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres 
de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit pel període de l’1 de febrer al 28 de febrer de 2014. [Document] 
 

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

 
 

Acord 14/2014, de 27 de març de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació de l'execució del PIU a 31 de desembre de 2013. 
 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les diferències entre les quantitats programades fins 

al 2013 i les quantitats executades en el mateix període pel que fa als objectius. 
 
Atès que, per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2007, es va aprovar el pla d'inversions 
universitàries (PIU) de la UAB 2007-2013, i que aquest pla té una durada de 7 anys amb dos períodes del 2007 
al 2010 i del 2011 al 2013, i conté diversos objectius i línies prioritàries a executar durant l'esmentat període. 
 
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 

http://www.uab.es/doc/Modificacions-credit-periode-21-desembre-31-desembre-2013-270314
http://www.uab.es/doc/Modificacions-credit-periode-1-febrer-28-febrer-2014-270314
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universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya i que el 
pla tindrà caràcter pluriennal. 

 

Vist l'article 10, apartat 1 lletra 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'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon 
aprovar les instruccions per al seguiment del pla pluriennal d'inversions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i 
Organització ha adoptat els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats de l'execució de PIU a 31 de desembre de 2013. 

 
SEGON. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 
 
 
Acord 15/2014, de 27 de març de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Text Refós de la 
Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 
1393/2007, aprovat per l’Acord de Consell de Govern de 2 de març 2011, i les seves posteriors modificacions. 
   
Atesa la necessitat d’actualitzar el Títol XI de l’esmentat text normatiu, en el qual es regulen el estudis de 
postgrau propis i de formació permanent de la UAB, per tal d’adequar-los als criteris bàsics per a l’elaboració 

del pressupost de la UAB per l’any 2014, que incrementen el cànon de la formació no subvencionada en 5 punts 
percentuals. 
  
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 10, apartat 4, lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 

Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 
2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització pel que fa  les disposicions 
normatives en matèria econòmica. 
 
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’Economia i Organització, ha adoptat els següents. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.  

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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II. Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 

 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 2/2014 del gerent, de 7 de gener de 2014, per a l’actualització dels imports d’hores 
extraordinàries per al PAS de la UAB [Document]. 

 
 
Instrucció 3/2014 del gerent, de 18 de març de 2014, per a l’establiment dels criteris d’aplicació de 
l’acord sobre els dies d’absència per motius de salut de 28 d’octubre de 2013 de la Mesa d’Universitats 
[Document]. 

 

 

II.2. Resolucions 
[tornar a l’índex] 

 
 
Resolució del gerent, de 25 de febrer de 2014, de reorganització dels àmbits de l’Àrea de Comunicació i de 
Promoció. 
 
Nova estructuració de l’Àrea de Comunicació i de Promoció   (CODIFICACIÓ BADUS: 1170) 
 

 Unitat de Comunicació Institucional i Científica i de Relacions amb els Mitjans  (BADUS: 2540) 
 Unitat de Desenvolupament de Continguts Web     (BADUS: 2541) 
 Unitat de Promoció de Grau i de Postgrau                             (BADUS: 2542) 

 
 

Resolució del rector, de 17 de març de 2014, de designació de suplència de la degana de la Facultat de 
Filosofia i Lletres [Document]. 

 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2014_02
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2014_03
http://www.uab.cat/doc/DOC_Resolucio_Rector_170214
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 18 de desembre de 2013, entre la UAB i la Universidad de Belgrado (Serbia) de cooperació 
internacional. 

 
Conveni de 27 de gener de 2014, entre la UAB i Pukyong National University (South Korea) de cooperació 
internacional. 
 

Conveni de 29 de gener de 2014, entre la UAB i Universidade Federale de Uberlândia (UFU) - Brasil de 
cooperació internacional. 
 

Conveni de 31 de gener de 2014, entre la UAB i Latino Australia Education (Cali - Colombia) de cooperació 
internacional. 
 
Conveni de 26 de febrer de 2014, entre la UAB i la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), 
de cooperació. 
 
 

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

 
Conveni de 6 de setembre de 2013, entre la UAB i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
per formalitzar l’associació del "Centro de Prototipos y Soluciones HW/SW (CEPHIS)" de la UAB como Unidad 
Asociada de I+D+i al CSIC a través de l’Institut de Microelectrónica de Barcelona-Centro Nacional de 

Microelectrónica (IMB-CNM). 
 
Conveni de 15 de setembre de 2013, entre la UAB i Granja L’Heura S.L, de col·laboració docent. 

 
Addenda d’1 d’octubre de 2013, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), la  Universitat Politècnica 
de Catalunya(UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Vic (Uvic) i la Universitat de Lleida (UdL), 
per desplegar de manera conjunta accions de foment de l'emprenedoria, de detecció del talent emprenedor i de 
creació de vocacions empresarials entre la comunitat universitària, en el marc d'una Xarxa d’Emprenedoria 
Universitària. 

 
Conveni de 21 de novembre de 2013, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, de col·laboració per al desenvolupament del projecte “Apadrinem el nostre patrimoni”. 
 
Conveni de 17 de gener de 2014, entre la UAB i l’ Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), per 
encarregar a la UAB la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de formació 

del personal de la UAB. 
 
Conveni de 21 de gener de 2014, entre la UAB i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), per 
col·laboració docent. 
 
Conveni de 27 de gener de 2014, entre la UAB, la Universitat de Girona (UdG), la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF),i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), per a la realització i organització del màster universitari en 

Criminologia i Execució Penal (curs acadèmic 2014-2015). 
 
Conveni de 27 de gener de 2014, entre la UAB i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), per 
col·laboració docent. 
 
Conveni d’1 de febrer de 2014, entre la UAB i la Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB) - Centre 
Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG), per establir els termes i les condicions generals que han d’emmarcar i 
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coordinar l’actuació del PCB-CNAG i de la UAB en assessorament mutus, intercanvis d’informació i realitzacions, 
en els camps de la investigació i la tecnología. 

 

Conveni de 4 de febrer de 2014, entre la UAB i A.LL.I.C.–Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya, 
per col·laboració docent. 
 
Conveni de 14 de febrer de 2014, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a facilitar les tasques 
d'edició de la revista Geologica Acta (per a l'any 2013). 
 

Conveni de 21 de febrer de 2014, entre la UAB i la Fundació Banc Sabadell (FBS), per la donació a la UAB de 
20.000 euros per adquirir equipament (armaris mòbils) que permeti allotjar tres col·leccions donades per les 
famílies de Jordi Castellanos, Enric Lluch i John Murra. 
 
Conveni de 24 de febrer de 2014, entre la UAB i l’ Institut per a l'Excel·lència Clínica i Sanitària - Cochrane 
Iberoamèrica (INPECS-CIb), d'adscripció de l'INPECS-Cib a la UAB com a Institut Universitari d'Investigació. 
 

Conveni d’1 de març de 2014, entre la UAB i la Associació de Tècnics d'Informàtica (ATI), perquè el conjunt 
de personal de direcció de TIC de la UAB que ho acrediti pugui associar-se a ATI sense compromís ni cost 

durant 1 any (2014-2015). 
 

Conveni de 5 de març de 2014, entre la UAB i la Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB) - Centre 
Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG), per col·laboració docent. 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 

 

IV.1. Administració universitària 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent, de 25 de febrer de 2014, de reorganització dels àmbits de l’Àrea de Comunicació i de 
Promoció. 
 
Nova estructuració de l’Àrea de Comunicació i de Promoció   (CODIFICACIÓ BADUS: 1170) 
 

 Unitat de Comunicació Institucional i Científica i de Relacions amb els Mitjans  (BADUS: 2540) 

 Unitat de Desenvolupament de Continguts Web     (BADUS: 2541) 
 Unitat de Promoció de Grau i de Postgrau                             (BADUS: 2542) 
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 

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

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 24 de març de 2014, per la qual nomena el senyor Tomàs Peire Fernández 
vicedegà de Pràcticum de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 10 de març de 2014, per la qual la senyora M. Eulàlia Fuentes Pujol cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Documentació de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del rector, de 24 de març de 2014, per la qual el senyor Tomàs Peire Fernández cessa com a 

vicedegà de Pràcticum, Economia i Serveis de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
 
 

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

 
V.2.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 7 de març de 2014, per la qual nomena la senyora Margarita Pujal Llombart 
secretària del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector de 7 de març de 2014, per la qual nomena la senyora Leonor María Cantera Espinosa 

directora del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 10 de març de 2014, per la qual nomena el senyor David Owen coordinador 
general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució del rector, de 10 de març de 2014, per la qual nomena la senyora M. Mercè Coll Alfonso 
secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 

 
Resolució del rector, de 10 de març de 2014, per la qual nomena la senyora Montserrat Capdevila Batet 
directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 
 
Resolució del rector, de 21 de març de 2014, per la qual nomena el senyor Rafael Torrubia Beltri director 
de la Unitat Departamental de Psicologia Mèdica del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal. 

 
Resolució del rector, de 24 de març de 2014, per la qual nomena la senyora Mercè Sales Jardí 
coordinadora de la Unitat de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 7 de març de 2014, per la qual la senyora Leonor María Cantera Espinosa cessa 
com a secretària del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució del rector, de 7 de març de 2014, per la qual la senyora Susana Pallarés Parejo cessa com a 
directora del Departament de Psicologia Social. 
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Resolució del rector, de 10 de març de 2014, per la qual el senyor Bernd Springer cessa com a coordinador 

general del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 

 
Resolució del rector, de 10 de març de 2014, per la qual la senyora Eva Codó Olsina cessa com a 
secretària del Departament de Filologia Anglesa i Germanística. 
 
Resolució del rector, de 10 de març de 2014, per la qual la senyora Hortènsia Curell Gotor cessa com a 
directora del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística. 

 
Resolució del rector, de 24 de març de 2014, per la qual la senyora Pilar Giménez Alcover cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Filosofia del Dret del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
 
 

V.3. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 21 de juny de 2013, per la qual nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer 
patrona de la Fundació Gespa. 
 
Resolució del rector, de 6 de març de 2014, per la qual nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
 
Resolució del rector, de 18 de març de 2014, per la qual nomena el senyor Juan Jesús Donaire Benito 
patró de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Resolució del rector, de 18 de març de 2014, per la qual nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer 
patrona de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2014, per la qual nomena la senyora Montserrat Balagueró Baró 

patrona de la Fundació Gespa. 
 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 21 de juny de 2013, per la qual el senyor Gustau Folch Elosua cessa com a patró 
de la Fundació Gespa. 
 

Resolució del rector, de 6 de març de 2014, per la qual la senyora Gloria González Anadón cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 
 
Resolució del rector, de 28 de març de 2014, per la qual el senyor Santiago Guerrero Boned cessa com a 
patró de la Fundació Gespa. 
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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  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de març de 2014, per la qual 
es convoca concurs general per a la provisió de la plaça que tot seguit es detalla. 
 

Denominació Destinació (Unitat Orgànica) Horari 

Ajudant d’arxius i biblioteques Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Centre 
de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia 

13:30 – 21.00 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de març de 2014, per la 
qual es convoca concurs públic de contractació temporal de la plaça que tot seguit es detalla: 
 

Denominació Destinació  Horari 

Tècnic/a d’Edició de Revistes 
Científiques 

Servei de Publicacions 9:00 – 14:38 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de març de 2014, per la 
qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió de la plaça que tot seguit es detalla: 
 

Denominació Destinació  Horari 

Responsable de projectes junior Servei d’Informàtica 9:00 – 17:30 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 17 de març de 2014, per la 
qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de l aplaça que tot seguit es 
detalla: 

 

Denominació Destinació  Horari 

Administratiu/iva responsable Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social – 
Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de 

Traducció i d’Interpretació 

9:00 – 17:30 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, de 17 de març de 2014, per la 
qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de la plaça que tot seguit es 
detalla: 
 

Denominació Destinació  Horari 

Administratiu/iva responsable Unitat d’Anàlisi d’Estructures – Àrea de Personal 

d’administració i Serveis 

9:00 – 17:30 

 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 25 de març de 2014, per la 
qual es fa públic l’anunci per a cobrir provisionalment, en comissió de serveis, la plaça d’administratiu/iva 
responsable de la Gestió Econòmica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 31 de març de 2014, per la 

qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 2 places, que tot seguit 
es detallen: 
 

Denominació Destinació  Horari 

Administratiu/iva d’intercanvi Gestió Acadèmica de Psicologia – Administració de 9:00 – 17:30 
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Centre de Lletres i de Psicologia 

Administratiu/iva d’intercanvi Gestió Acadèmica i Suport Logístic – Administració de 

Centre de l’Escola d’Enginyeria 

9:00 – 17:30 

 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 7 
de gener de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Begoña Isla Cabello, que ocupa la plaça 
d’administrativa com a secretària de direcció de l’Àrea de Planificació i sistemes d’Informació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de març de 2014, per la qual 

encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de vigilants, al senyor Ramon 
Queralt Canora. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de març de 2014, per la qual 
destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mari Carme Esteve Herreras per ocupar una plaça a la Gestió 
Econòmica de la Facultat de Medicina. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de març de 2014, per la qual 
destina, amb caràcter definitiu, al senyor Antonio Chaves Aguilar com a cap de Suport Logístic i Punt 
d’Informació (SLiPI), per a ocupar la plaça amb destinació al SLiPI de Lletres i Psicologia (Administració de 
Centre de Lletres i Psicologia). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 5 

de març de 2014, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Magdalena Correas Piñero, 
com a auxiliar de serveis per a ocupar la plaça amb destinació al SLiPI de Lletres i Psicologia, Administració de 
Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de març de 2014, per la qual 
adapta el nomenament del senyor Jordi Alfonso Quintana a la Unitat de Desenvolupament de l’Aplicació de 
Recursos Humans. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de març de 2014, per la qual 
adapta el nomenament del senyor Óskar Fermin Hernández Pérez per ocupar la plaça de gestor de catalogació, 

amb destinació a la Unitat de Processos Tècnics del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de març de 2014, per la qual 
adapta el nomenament de la senyora Montserrat Busquets Soler per ocupar la plaça de gestora de sistemes 

documentals, amb destinació a la Unitat de Processos Tècnics del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de març de 2014, per la qual 
destina, amb caràcter definitiu, al senyor Oriol Castells Prims per ocupar la plaça d’ajudant d’arxius i 
biblioteques a la Biblioteca de Ciències Socials.  
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora M. Àngels Giménez Monteys adscrivint-la a la Unitat de Promoció de 
Grau i de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament del senyor Alberto Duque Rubia adscrivint-lo a la Unitat de Promoció de Grau i de 

Postgrau. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora Rosa Maria Cabrera Corchos adscrivint-la a la Unitat de Promoció de 
Grau i de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2013, per la 
qual adapta e nomenament de la senyora Eulàlia Cardelús de Balle adscrivint-la a la Unitat de Promoció de 

Grau i de Postgrau.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora Montserrat Garcia Jiménez adscrivint-la a la Unitat de Promoció de 
Grau i Postgrau. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 

qual adapta el nomenament de la senyora Beatriz Cañete Ramírez com a responsable d’àmbit d’Informació i 

Atenció a l’usuari a la Unitat de Promoció de Grau i de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Mario Jiménez Linde com a gestor a l’Administració de Serveis 
als Estudiants. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora Iolanda Calvo Urgell adscrivint-la a la Unitat de Desenvolupament de 
Continguts Web. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora Encarnación Castillo Castillo adscrivint-la a la Unitat de Promoció de 
Grau i de Postgrau. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 

qual concedeix al senyor Juan Ignacio Toledo Testa l’excedència voluntària per interès particular amb reserva 
del lloc de treball, per un període mínim d’un any i un màxim de tres anys. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament del senyor Octavi López Coronado adscrivint-lo a la Unitat de Comunicació 

Institucional i Científica i Relacions amb els mitjans. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Yolanda Pérez Moreno per ocupar la plaça amb 
destinació a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament del senyor Miguel Ángel Linares Capel, per ocupar la plaça com a cap de la Unitat 
de Comunicació Institucional i Científica i Relacions amb els Mitjans. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 

qual adapta el nomenament del senyor Carlos Molina Navaes adscrivint-lo a la Unitat de Desenvolupament de 
Continguts Web. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora M. Sonia Perelló Castellví adscrivint-la a la Unitat de Comunicació 
Institucional i Científica i Relacions amb els Mitjans. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora Mercè Pi Palau, com a responsable d’àmbit de Desenvolupament de 

Continguts Web. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament del senyor Lucas Valentin Santos Botana, adscrivint-lo a la Unitat de Comunicació 
Institucional i Científica i Relacions amb els Mitjans. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament del senyor Isidre Tomasa Priego, com a responsable d’àmbit de Postgrau, a la 

Unitat de Promoció de Grau i de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual adapta el nomenament de la senyora M. Dolores Pallicera Cuesta, adscrivint-la a la Unitat de Promoció de 
Grau i de Postgrau. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 10 de març de 2014, per la 
qual concedeix a la senyora Carme Pérez Sánchez l’excedència voluntària per interès particular amb reserva de 
lloc de treball per un període mínim d’un any i màxim de tres anys. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 10 
de març de 2014, per la qual adapta el nomenament de la senyora Marta Vaqué Fernández adscrivint-la a la 

unitat de Promoció de Grau i de Postgrau. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de març de 2014, per la qual 

destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jordi Grau Roma per ocupar la plaça a la Gestió Acadèmica de la 

Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del gerent, de 13 de març de 2014, per la qual atorga la plaça de cap de l’Àrea d’Afers 
acadèmics al senyor Joaquim Bernabé Ródenas. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 de març de 2014, per la 

qual adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Loida Ibars Samaniego a l’Àrea de Relacions Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització del rector, de 24 
de març de 2014, per la qual adscriu en comissió de serveis a la senyora Lluïsa Romero Ballesteros a un lloc 
d’administratiu com a secretària de direcció, al Deganat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
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