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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 72/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 64/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 25 de novembre de 2015, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2016” i les mesures 
pressupostàries que l’integren, d’acord amb el que consta en el document PLE 88/11-2015; Encarregar la 
Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2016, d’acord amb els criteris un 
cop aprovats pel Consell Social; Comunicar a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB el 
present acord. 
  
Vist l’acord 99/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre, que estableix: 1) Aprovar el 
projecte de Pressupost de la UAB pel 2016 que s’annexa; 2) Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal 
que aquest exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Vist l’acord CE 95/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el 
pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el 
document CE 141/12-2015; 2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016, d’acord amb el que 
consta en el document PLE 99/12-2015. 
  

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

 
 
Acord 73/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
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. 
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Vist l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CSU 8/2015 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 16 de novembre 
de 2015, que estableix: 
  
1)   Elevar al Ple del la proposta d’acord següent: 
 

a)  Aprovar donar continuïtat en l’any 2016 a les actuacions següents: 
 
a.1) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (13a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior. 
a.2)  Destinar 20.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 
 
b)  Comunicar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació el punt primer d’aquest acord. 
  
c)  Comunicat a la directora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB l’apartat a.1) del punt primer 
d’aquest acord. 
  
d)    Comunicar al director de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB l’apartat a.2) del punt primer 
d’aquest acord. 

2)  Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en 
relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2016. 
 
3)  Treballar en identificar les necessitats concretes del programa Tic Laude de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació en el marc d’estudiants amb discapacitat que hi participen, de cara a valorar a incloure la 
col·laboració en aquest programa com a acció de la Comissió Societat-Universitat per a l’any 2016, condicionat 
a l’existència de pressupost addicional en l’any 2016 per a la Comissió Societat-Universitat. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)  Aprovar donar continuïtat en l’any 2016 a les actuacions següents: 

a.1)   Destinar 9.000 euros als Premis Argó (13a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i 
de cicles formatius de grau superior. 
a.2)   Destinar 20.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 

 
2)  Comunicar a la vicerectora d’Estudiants i Cooperació el punt primer d’aquest acord. 
  
3)  Comunicat a la directora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB l’apartat a.1) del punt primer 
d’aquest acord. 
  
4)  Comunicar al director de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB l’apartat a.2) del punt primer d’aquest 
acord. 
 
 
Acord 74/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
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 31.1 a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CUE 2/2015 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida el 3 desembre de 
2015, que estableix: 
  
1)       Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
a)       Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2016, amb una aportació de 3.500 euros. 
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b)       Aprovar col·laborar en l’any 2016 en el projecte Smart Campus, amb una aportació de fins a un màxim 
de 5.000 euros a la Oficina de Treball Campus de la UAB perquè sigui aplicat en concepte d’ajut econòmic per a 
les despeses als 10 projectes seleccionats (500€ per cada projecte) en la convocatòria per al desenvolupament 
de les aplicacions intel·ligents que suposin un avenç en la vida universitària. El Consell Social aportarà els 
recursos una vegada seleccionats els 10 projectes i, a la finalització del desenvolupament de les aplicacions, la 
Oficina de Treball Campus  de la UAB haurà de justificar les despeses realitzades i, en cas de recursos sobrants 
respecte l’import aportat, procedirà al seu retorn al Consell Social un cop publicades les persones seleccionades 
per a les beques que s’atorguen en el marc del projecte Smart Campus. 
  
c)       Aprovar que el president de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, formi part dels 
jurats de selecció que pugui preveure el projecte Smart Campus. 
  
d)       Comunicar aquet acord a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència i al director de la Oficina de 
Treball Campus de la UAB. 
2)       Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que 
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda:   
  
1)  Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2016, amb una aportació de 3.500 euros. 
  
2)  Aprovar col·laborar en l’any 2016 en el projecte Smart Campus, amb una aportació de fins a un màxim de 
5.000 euros a la Oficina de Treball Campus de la UAB perquè sigui aplicat en concepte d’ajut econòmic per a les 
despeses als 10 projectes seleccionats (500€ per cada projecte) en la convocatòria per al desenvolupament de 
les aplicacions intel·ligents que suposin un avenç en la vida universitària. El Consell Social aportarà els recursos 
una vegada seleccionats els 10 projectes i, a la finalització del desenvolupament de les aplicacions, la Oficina de 
Treball Campus  de la UAB haurà de justificar les despeses realitzades i, en cas de recursos sobrants respecte 
l’import aportat, procedirà al seu retorn al Consell Social un cop publicades les persones seleccionades per a les 
beques que s’atorguen en el marc del projecte Smart Campus. 
  
3)  Aprovar que el president de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, formi part dels 
jurats de selecció que pugui preveure el projecte Smart Campus. 
  
4)  Comunicar aquet acord a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència i al director de la Oficina de 
Treball Campus de la UAB. 
 
 
Acord 75/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CSU 8/2015 pres per la Comissió Societat-Universitat de 16 de novembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a) Aprovar donar continuïtat en l’any 
2016 a les actuacions següents: a.1) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (13a edició) a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; a.2) Destinar 20.000 euros a les Beques 
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; b) Comunicar a la vicerectora d’Estudiants i 
Cooperació el punt primer d’aquest acord; c) Comunicat a la directora de l’Institut de Ciències de l’Educació de 
la UAB l’apartat a.1) del punt primer d’aquest acord.; d) Comunicar al director de la Fundació Autònoma 
Solidària de la UAB l’apartat a.2) del punt primer d’aquest acord.  2) Informar a la Comissió Econòmica del 
Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en relació al projecte de pressupost del 
Consell Social per a l’any 2016. 3) Treballar en identificar les necessitats concretes del programa Tic Laude de 
la Facultat de Ciències de la Comunicació en el marc d’estudiants amb discapacitat que hi participen, de cara a 
valorar a incloure la col·laboració en aquest programa com a acció de la Comissió Societat-Universitat per a 
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l’any 2016, condicionat a l’existència de pressupost addicional en l’any 2016 per a la Comissió Societat-
Universitat. 
  
Vist l’acord CUE 2/2015 pres per la Comissió Universitat-Empresa de 3 de desembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a) Aprovar col·laborar en el programa 
Imagine Express de l’any 2016, amb una aportació de 3.500 euros; b) Aprovar col·laborar en l’any 2016 en el 
projecte Smart Campus, amb una aportació de fins a un màxim de 5.000 euros a la Oficina de Treball Campus 
de la UAB perquè sigui aplicat en concepte d’ajut econòmic per a les despeses als 10 projectes seleccionats 
(500€ per cada projecte) en la convocatòria per al desenvolupament de les aplicacions intel·ligents que suposin 
un avenç en la vida universitària. El Consell Social aportarà els recursos una vegada seleccionats els 10 
projectes i, a la finalització del desenvolupament de les aplicacions, la Oficina de Treball Campus  de la UAB 
haurà de justificar les despeses realitzades i, en cas de recursos sobrants respecte l’import aportat, procedirà al 
seu retorn al Consell Social un cop publicades les persones seleccionades per a les beques que s’atorguen en el 
marc del projecte Smart Campus. c) Aprovar que el president de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en 
qui delegui, formi part dels jurats de selecció que pugui preveure el projecte Smart Campus. d) Comunicar 
aquet acord a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència i al director de la Oficina de Treball Campus de la 
UAB.; 2) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que 
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2016. 
  
Vist l’acord CE 96/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 
142/12-2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social, 
  
S’acorda:  
  
Aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 100/12-2015. 
 
 
Acord 76/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el 
pla de tresoreria per a l’any 2016 (document PLE 101/12-2015). 
  
Vist l’acord CE 97/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Acordar, 
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 
40 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i 
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de 
venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents 
del Consell Social; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)  Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 
40 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i 
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
  
2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents del Consell Social. 
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3)  Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 77/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2014 elaborat per l’empresa d’auditoria externa 
PricewaterhouseCoopers, S.L. 
  
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CE 84/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la 
UAB corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 89/12-2015; 2) Presentar al 
Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2014 per a la 
seva informació. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la 
UAB corresponent a l’exercici 2014 per a la seva informació i anàlisi, i 
  
S’acorda:   
  
1)  Donar-se per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2014, 
d’acord amb el que consta en el document PLE 102/12-2015. 
  
2)  Posar a disposició del gerent i de la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB l’informe de comptes anuals 
agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2014, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
 
Acord 78/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 22 de maig de 2015. 
  
Vist l’acord CE 85/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a 
l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document CE 90/12-
2015; 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, a la vicerectora 
d’Economia i Organització, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
 
 
 
S’acorda:  
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1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al 
document PLE 103/12-2015. 
  
2)  Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, a la vicerectora d’Economia 
i Organització, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
 
Acord 79/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de 29 de juny de 
2015. 
  
Vist l’acord CE 86/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i 
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta al 
document CE 91/12-2015; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la 
vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el 
que consta al document PLE 104/12-2015. 
  
2)  Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
 
Acord 80/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2  de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei 
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2014 han estat acordats en la reunió del Patronat de la Fundació de 22 de 
juliol de 2015. 
  
Vist l’acord CE 87/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
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balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i 
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el 
que consta al document CE 92/12-2015; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, 
al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i al director de la Fundació Empresa i Ciència. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda:  
  
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, 
d’acord amb el que consta al document PLE 105/12-2015, i sol·licitar informació explicativa sobre el resultat de 
l'entitat corresponent a l'exercici 2014. 
  
2)  Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i al director de la Fundació Empresa i Ciència. 
 
 
Acord 81/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2014 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en 
la reunió del Patronat de la Fundació de 16 de juny de 2015. 
  
Vist l’acord CE 88/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació 
Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 93/12-2015; 2) Comunicar 
aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la 
UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda:  
  
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat 
Fundació Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document PLE 106/12-2015. 
  
2)  Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
 
Acord 82/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 24 d’abril de 2015. 
  
Vista l’acord CE 89/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a 
l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document CE 94/12-
2015; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de 
l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al 
document PLE 107/12-2015. 
  
2)  Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 83/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació 
de 22 de juny de 2015. 
  
Vist l’acord CE 90/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i 
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el 
que consta al document CE 95/12-2015; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, 
al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació 
Continuada. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, 
d’acord amb el que consta al document PLE 108/12-2015. 
  
2)  Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
 



BOUAB Núm. 135                        desembre / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 10 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

Acord 84/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de juny 
de 2015. 
  
Vist l’acord CE 91/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 16 de desembre, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i 
la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb el que consta 
al document CE 96/12-2015; 2) Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a 
la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb 
el que consta al document PLE 109/12-2015. 
  
2)  Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 85/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació de títols de màsters universitaris i que la documentació justificativa corresponent 
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols. 
  
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 100/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre, que estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 
-       Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció 
-       Traducció Audiovisual 
-       Geoinformació 
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SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Vist l’acord CA 35/2015 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB d’11 de desembre, que 
estableix: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)         Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 
a)         Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció, d’acord amb el que consta en el document CA 56/12-2015. 
b)         Traducció Audiovisual, d’acord amb el que consta en el document CA 57/12-2015. 
c)         Geoinformació, d’acord amb el que consta en el document CA 58/12-2015. 
2)      Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament 
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
  
3)      Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer 
del present acord. 
  
4)      Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)  Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 

a)  Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció, d’acord amb el que consta en el document PLE 110/12-2015. 
  
b)  Traducció Audiovisual, d’acord amb el que consta en el document PLE 111/12-2015. 
  
c)  Geoinformació, d’acord amb el que consta en el document PLE 112/12-2015. 
 

2)  Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament 
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
  
3)   Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer 
del present acord. 
  
4)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 86/2015, de 16 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màsters propis, diplomes de postgrau i veterinari 
resident 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 i modificació d'aquest 
tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord 101/2015 pres pel Consell de Govern de 10 de novembre, que estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents: Diplomatura de Postgrau en 
Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals. 
  
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació de les diplomatures de postgrau següents: Diplomatura de 
Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turisme Nacionals i Internacionals, que passa a 
denominar-se Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turistes a 
Catalunya. 
  
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de diplomes de postgrau 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 dels acords 
primer, segon i tercer. 
  
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Vist l’acord CA 36/2015 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB d’11 de desembre, que 
estableix: 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)      Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents: 
 
a)    Diplomatura de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals, 
d’acord amb el que consta en el document CA 59/12-2015. 
2)       Aprovar la modificació de la denominació de les diplomatures de postgrau següents: 
 
a)     Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turisme Nacionals i 
Internacionals, que passa a denominar-se Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a 
Grups de Turistes a Catalunya, d’acord amb el que consta en el document CA 60/12-2015. 
3)       Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels punts 
primer i segon d’aquest acord. 
  
4)       Comunicar el present 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 del nous títols de diplomatures de postgrau següents: 
 

a) Diplomatura de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens 
Locals,d’acord amb el que consta en el document PLE 113/12-2015. 

 
2)  Aprovar la modificació de la denominació de les diplomatures de postgrau següents: 
 

a)  Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turisme Nacionals i 
Internacionals, que passa a denominar-se Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació 
a Grups de Turistes a Catalunya, d’acord amb el que consta en el document PLE 114/12-2015. 

 
3)  Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d’aquest acord. 
  
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
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I.2.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 35/2015, de 11 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació de títols de màsters universitari i que la documentació justificativa corresponent 
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 100/2015 pres pel Consell de Govern de 10 de desembre, el qual estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 
-       Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció 
-       Traducció Audiovisual 
-       Geoinformació 
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda:  
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
  

a)  Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció, d’acord amb el que consta en el document CA 56/12-2015. 
 
b)  Traducció Audiovisual, d’acord amb el que consta en el document CA 57/12-2015. 
 
c)   Geoinformació, d’acord amb el que consta en el document CA 58/12-2015. 
  

2)  Comunicar el punt primer d’aquest acord als òrgans de verificació corresponents i al departament 
competent en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya, als efectes que siguin oportuns. 
  
3)  Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment del punt primer 
del present acord. 
  
4)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 36/2015, de 11 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de diplomes de postgrau que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 101/2015 pres pel Consell de Govern de 10 de novembre, el qual estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents: 
 
-       Diplomatura de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació de la denominació de les diplomatures de postgrau següents: 
 
-       Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turisme Nacionals i 
Internacionals, que passa a denominar-se Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a 
Grups de Turistes a Catalunya. 
  
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de diplomes de postgrau 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 dels acords 
primer, segon i tercer. 
  
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. 
  
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 del nous títols de diplomatures de postgrau següents: 
 

a)  Diplomatura de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens 
Locals,d’acord amb el que consta en el document CA 59/12-2015. 

2)  Aprovar la modificació de la denominació de les diplomatures de postgrau següents: 
 

a)  Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turisme Nacionals i 
Internacionals, que passa a denominar-se Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i 
Informació a Grups de Turistes a Catalunya, d’acord amb el que consta en el document CA 60/12-2015. 

3)  Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d’aquest acord. 
 
4)  Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 37/2015, de 11 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels següents alumnes: 
1.       Alumne amb DNI 53.293.350-G, estudiant de grau de Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, adscrita a la UAB, segons consta en el document CA              
61/12-2015. 
2.       Alumne amb DNI 39.396.069-J, estudiant de grau de Biotecnologia a la Facultat de Biociències de la 
UAB, segons consta en el document CA 62/12-2015. 
3.       Alumna amb DNI 39.902.409-P, estudiant del grau d’Enginyeria Química a l’Escola d’Enginyeria de la 
UAB, segons consta en el document CA 63/12-2015. 
4.       Alumna amb DNI 41.005.593-C, estudiant del grau de Teràpia Ocupacional a l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, adscrita a la UAB, segons consta en el document CA              
64/12-2015. 
5.       Alumne amb NIE X-3889294-V, estudiant del grau d’Història de l’Art a la Facultat de Filosofia i Lletres de 
la UAB, segons consta en el document CA 65/12-2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda:  
  
1)  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Teràpia Ocupacional, presentada per a l’estudiant amb DNI 53.293.350-G de 
l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa , per tal de donar acompliment al que 
estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de 
Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura Estructura i Funció del Cos Humà. I per tant, no autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2015-2016, segons el que consta en el document CA 61/12-2015. 
  
2)  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau de Biotecnologia, presentada per a l’estudiant amb DNI 39.396.069-J de la 
Facultat de Biociències de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2015-
2016. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2015-2016, segons el que consta en 
el document CA 62/12-2015. 
  
3)  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Enginyeria Química, presentada per a l’estudiant amb DNI 39.902.409-P de 
l’Escola d’Enginyeria , per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 
2015-2016, segons el que consta en el document CA 63/12-2015. 
  
4)  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Teràpia Ocupacional, presentada per a l’estudiant amb DNI 41.005.593-C de 
l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa , per tal de donar acompliment al que 
estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de 
Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura Teràpia Ocupacional a l’Adult per tant, no autoritzar que l’alumna 
pugui matricular-se en el curs 2015-2016, segons el que consta en el document CA 64/12-2015. 
 
5)  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Història de l’Art, presentada per a l’estudiant amb NIE X-3889294-V de la 
Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que 
les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Art 
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Renaixentista (Segle XV a Itàlia). I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2015-
2016, segons el que consta en el document CA 65/12-2015. 
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord  83/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que 
correspon al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la 
formalització dels contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat. 
  
Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de 
Govern i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats. 
  
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 105/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre, que estableix: 1) Donar-se per 
assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2015 fins a aquesta data que consten en els annexos; 2) 
Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda : 
  
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació dels convenis subscrits a la 
UAB des del mes de gener fins el mes de novembre de 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 
88B/12-2015. 
 
 
Acord  84/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2014 elaborat per l’empresa d’auditoria externa 
PricewaterhouseCoopers, S.L. 
  
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la 
UAB corresponent a l’exercici 2014 per a la seva informació i anàlisi, i 
  
S’acorda: 
  
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 89/12-2015. 
  
2) Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 
2014 per a la seva informació. 
 
 
Acord  85/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 22 de maig de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda:  
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)       Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al 
document CE 90/12-2015. 
  
2)       Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, a la vicerectora 
d’Economia i Organització, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
 
Acord  86/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de 29 de juny de 
2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)       Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis 
en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord 
amb el que consta al document CE 91/12-2015. 
 
2)       Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord  87/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2014 han estat acordats en la reunió del Patronat de la Fundació de 22 de 
juliol de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)       Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis 
en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Empresa i 
Ciència, d’acord amb el que consta al document CE 92/12-2015. 
  
2)       Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i al director de la Fundació Empresa i Ciència. 
 
 
Acord  88/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2014 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en 
la reunió del Patronat de la Fundació de 16 de juny de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)       Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de 
l’entitat Fundació Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document CE 93/12-2015. 
  
2)       Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
 
Acord  89/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 24 d’abril de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)       Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al 
document CE 94/12-2015. 
  
2)       Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord  90/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació 
de 22 de juny de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)       Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis 
en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Autònoma 
Solidària, d’acord amb el que consta al document CE 95/12-2015. 
  
2)       Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord  91/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2014 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de juny 
de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)       Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis 
en el patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2014 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord 
amb el que consta al document CE 96/12-2015. 
  
2)       Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Economia i Organització, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord  92/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si s’escau, de les tarifes 
dels serveis científico-tècnics següents:Laboratori d’Ambient Controlat, Laboratori d’Informació Geogràfica i de 
Teledetecció, Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules,  Servei d’Anàlisi Química, Servei de 
Cultius, Anticossos i Citometria, Servei de Difracció de Raigs X, Servei d’Estadística Aplicada, Servei de 
Proteòmica i de Biologia Estructural, Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, Servei de Genòmica 
Bioinformàtica, Servei de Granges i Camps Experimentals, Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació 
d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, Servei de Microscòpia Electrònica, Servei Planta de Tecnologia 
dels Aliments, Servei de Tractament de la Parla i el Só, Unitat de Garantia de Qualitat i la Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)       Aprovar les tarifes per a l’any 2016 dels següents serveis científico-tècnics: 
 
a)    Laboratori d’Ambient Controlat, d’acord amb el que consta en el document CE 97/12-2015. 
b)    Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document CE 98/12-
2015. 
c)    Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 
CE 99/12-2015. 
d)    Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document CE 100/12-2015. 
e)       Servei de Cultius, Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document CE 101/12-2015. 
f)      Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document CE 102/12-2015. 
g)    Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document CE 103/12-2015. 
h)    Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d’acord amb el que consta en el document CE 104/12-2015. 
i)      Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document CE 105/12-2015. 
j)      Servei de Genòmica Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el document CE 106/12-2015. 
k)       Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document CE 107/12-2015. 
l)      Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, 
d’acord amb el que consta en el document CE 108/12-2015. 
m)       Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document CE 109/12-2015. 
n)      Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document CE 110/12-
2015. 
o)    Servei de Tractament de la Parla i del So, d’acord amb el que consta en el document CE 111/12-2015. 
p)    Unitat de Garantia de la Qualitat, d’acord amb el que consta en el document CE 112/12-2015. 
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q)    Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document CE 113/12-2015. 
2)       Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  93/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes 
dels laboratoris de prestació de serveis següents: Servei Forènsic Ambiental (ENVIFORENSIC); Laboratori 
d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded 
(LaMPES);  Laboratori de Bioseguretat Alimentària;    Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica; Laboratori 
de Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques; Plataforma Imatge Ratolí; Planta Pilot de Fermentació; Rodent 
Behavioral Core; Servei d’Anàlisi i d’Aplicacions Microbiològiques; Servei d’Anàlisi de Fàrmacs; Servei d’Anàlisi 
de Fragilitat Cromosòmica; Servei de Bioquímica Clínica Veterinària;  Servei de Datació per Triti i Carboni 14; 
Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics;  Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge; Servei d’Especiació Química; 
Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi; Servei d’Hematologia Clínica Veterinària; Serveis Integrats 
d’Animals de Laboratori; Service of Inorganic Geochemistry for Paleoclimatology and Paleoceanography 
(SIGPO); Servei d’Investigacions Neurobiològiques;  Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia; Servei de 
Nutrició i Benestar Animal; Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia;  Unitat de Patologia Murina i 
Comparada i Unitat de Producció de Vectors. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
   
S’acorda: 
  
1)       Aprovar les tarifes per a l’any 2016 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
 
a)       Servei Forènsic Ambiental, d’acord amb el que consta en el document CE 114/12/2015. 
b)      Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document CE 115/12-2015. 
c)       Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a sistemes Embdded (LaMPES), d’acord amb el que 
consta en el document CE 116/12-2015. 
d)      Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d’acord amb el que consta en el document CE 117/12-2015. 
e)       Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica, d’acord amb el que consta en el document CE 118/12-
2015. 
f)        Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-històriques, d’acord amb el que consta en el document CE 
119/12-2015. 
g)      Plataforma Imatge Ratolí, d’acord amb el que consta en el document CE 120/12-2015. 
h)      Planta Pilot de Fermentació: Unitat de desenvolupament de bioprocessos, d’acord amb el que consta en 
el document CE 121/12-2015. 
i)         Roden Behavioral Core, d’acord amb el que consta en el document CE 122/12-2015. 
j)         Servei d’Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document CE 123/12-
2015. 
k)       Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document CE 124/12/2015. 
l)         Servei d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica, d’acord amb el que consta en el document CE 125/12/2015. 
m)     Servei de Bioquímica Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document CE 126/12/2015. 
n)      Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document CE 127/12/2015. 
o)      Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics, d’acord amb el que consta en el document CE 128/12/2015. 
p)      Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge, d’acord amb el que consta en el document CE 129/12/2015. 
q)      Servei d’Especiació Química, d’acord amb el que consta en el document CE 130/12/2015. 
r)        Servei d’Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi, d’acord amb el que consta en el document CE 
131/12/2015. 
s)       Servei d’Hematologia Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document CE 132/12/2015. 
t)        Serveis Integrats d’Animals de Laboratori, d’acord amb el que consta en el document CE 133/12/2015. 
u)      Service of Inorganic Geochemistry for Paleoclimatology and Paleoceonography, d’acord amb el que 
consta en el document CE 134/12/2015. 
v)       Serveis d’Investigacions Neurobiològiques, d’acord amb el que consta en el document CE 135/12/2015. 
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w)     Serveis de Projectes Estratègics en Psicologia, d’acord amb el que consta en el document CE 
136/12/2015. 
x)       Serveis de Nutrició i Benestar Animal, d’acord amb el que consta en el document CE 137/12/2015. 
y)       Servei Veterinari de Bacteriologia I Micologia, d’acord amb el que consta en el document CE 
138/12/2015. 
z)       Unitat de Patologia Murina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document CE 139/12/2015. 
aa)    Unitat de Producció de Vectors, d’acord amb el que consta en el document CE 139bis/12/2015. 
2)       Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  94/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica pel que fa als preus dels estudis de 
màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
corresponents al curs 2016-2017. 
  
Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol 
nivell d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió 
Europea, sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a 
l’ensenyament de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els 
convenis o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 
  
Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers 
anys acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin 
membres de la Unió Europea. 
  
Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3.c) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)       Aprovar, per al curs 2016/2017, els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no 
residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el 
document CE 140/12-2015, els quals estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels 
serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya per al curs 2016/2017. 
  
2)       Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per 
tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord  95/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 64/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 25 de novembre de 2015, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2016” i les mesures 
pressupostàries que l’integren, d’acord amb el que consta en el document PLE 88/11-2015; 2) Encarregar la 
Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2016, d’acord amb els criteris un 
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cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar a la vicerectora d’Economia i Organització i al gerent de la UAB el 
present acord. 
  
Vista l’acord 99/2015 pres pel Consell de Govern de la UAB de 10 de desembre, que estableix: 1) Aprovar el 
projecte de Pressupost de la UAB pel 2016 que s’annexa; 2) Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal 
que aquest exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016, d’acord amb el que 
consta en el document CE 141/12-2015. 
  
2)  Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
 
 
Acord  96/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CSU 8/2015 pres per la Comissió Societat-Universitat de 16 de novembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a) Aprovar donar continuïtat en l’any 
2016 a les actuacions següents: a.1) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (13a edició) a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; a.2) Destinar 20.000 euros a les Beques 
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; b) Comunicar a la vicerectora d’Estudiants i 
Cooperació el punt primer d’aquest acord; c) Comunicat a la directora de l’Institut de Ciències de l’Educació de 
la UAB l’apartat a.1) del punt primer d’aquest acord.; d) Comunicar al director de la Fundació Autònoma 
Solidària de la UAB l’apartat a.2) del punt primer d’aquest acord.  2) Informar a la Comissió Econòmica del 
Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en relació al projecte de pressupost del 
Consell Social per a l’any 2016. 3) Treballar en identificar les necessitats concretes del programa Tic Laude de 
la Facultat de Ciències de la Comunicació en el marc d’estudiants amb discapacitat que hi participen, de cara a 
valorar a incloure la col·laboració en aquest programa com a acció de la Comissió Societat-Universitat per a 
l’any 2016, condicionat a l’existència de pressupost addicional en l’any 2016 per a la Comissió Societat-
Universitat. 
  
Vist l’acord CUE 2/2015 pres per la Comissió Universitat-Empresa de 3 de desembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a) Aprovar col·laborar en el programa 
Imagine Express de l’any 2016, amb una aportació de 3.500 euros; b) Aprovar col·laborar en l’any 2016 en el 
projecte Smart Campus, amb una aportació de fins a un màxim de 5.000 euros a la Oficina de Treball Campus 
de la UAB perquè sigui aplicat en concepte d’ajut econòmic per a les despeses als 10 projectes seleccionats 
(500€ per cada projecte) en la convocatòria per al desenvolupament de les aplicacions intel·ligents que suposin 
un avenç en la vida universitària. El Consell Social aportarà els recursos una vegada seleccionats els 10 
projectes i, a la finalització del desenvolupament de les aplicacions, la Oficina de Treball Campus  de la UAB 
haurà de justificar les despeses realitzades i, en cas de recursos sobrants respecte l’import aportat, procedirà al 
seu retorn al Consell Social un cop publicades les persones seleccionades per a les beques que s’atorguen en el 
marc del projecte Smart Campus. c) Aprovar que el president de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en 
qui delegui, formi part dels jurats de selecció que pugui preveure el projecte Smart Campus. d) Comunicar 
aquet acord a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència i al director de la Oficina de Treball Campus de la 
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UAB.; 2) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que 
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social per a 
l’informe previ de la Comissió Econòmica, 
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 142/12-
2015. 
 
 
Acord  97/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el 
pla de tresoreria per a l’any 2016 (document CE 143/12-2015). 
  
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)       Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi 
operacions d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import 
màxim de 40 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent 
comissions i altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
  
2)       Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 
  
3)       Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  98/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 4 de desembre de 2015. 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)       Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 4 de desembre de 2015, d’acord amb el 
que consta en el document CE 144/12-2015. 
  
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  99/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista l’estructura retributiva del personal docent i investigador, tant funcionari com contractat, que inclou un 
complement per a l’exercici de càrrecs acadèmics (component singular del complement específic per al 
desenvolupament de càrrecs acadèmics), el qual és regulat per la resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i 
de Pressupostos de 25 de maig de 2010. 
  
Vista la normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, aprovada pel Consell de 
Govern de 5 de març de 2014, i modificada per acord del Consell de Govern de 12 de juny de 2014. 
  
Atès que el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics, en el cas del PDI funcionari, està inclòs en les 
pagues extraordinàries, mentre que, per al PDI laboral no en forma part. 
  
Vista la resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos de 25 de maig de 2010. 
  
Ateses les previsions de l’esmentada resolució, segons les quals el complement per càrrec acadèmic queda 
definit per imports mensuals, i en conseqüència el PDI contractat percep una quantitat anual menor que el  PDI  
funcionari  pel  mateix  concepte, i aquesta circumstància fa que la mateixa càrrega  de treball i la mateixa 
dedicació siguin remunerades de manera diferent en funció del col·lectiu. 
  
Vista la voluntat de la UAB d’assegurar un tracte equivalent entre ambdós col·lectius en aquest àmbit. 
  
Vist l’article 90.b) 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 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’article 18.2d)de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la 
Comissió de Personal. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic del Consell de Govern de la UAB reunida el 30 de 
novembre de 2015, en virtut del qual s’aprova el següent: 1) Informar favorablement la relació del personal 
docent i investigador contractat que, durant l’any 2015, ha exercit algun càrrec acadèmic dels previstos a la 
Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, per tal que rebin una quantitat 
addicional que anivelli les percepcions anuals del PDI contractat amb les del PDI funcionari per al mateix 
concepte, d’acord amb els imports fixats a la Resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos de 
25 de maig de 2010; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per tal que aprovi la retribució singular i individual 
a cadascun dels integrants de la relació esmentada; 3) Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)       Aprovar que el personal docent i investigador contractat relacionat en el document CE 145/12-2015 que, 
durant l’any 2015, ha exercit algun càrrec acadèmic dels previstos a la Normativa en matèria de  càrrecs 
acadèmics de gestió i de direcció de la UAB, rebi una quantitat addicional (en concepte de component singular 
del complement específic per al desenvolupament de càrrecs acadèmics) que anivelli les percepcions anuals del 
PDI contractat amb les del PDI funcionari per al mateix concepte, d’acord amb el límit d’imports fixats a la 
Resolució de la Secretaria d’Estat d’Hisenda i de Pressupostos de 25 de maig de 2010 i segons consta en el 
document CE 145/12-2015. 
  
2)       Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 
  
3)       Comunicar aquest acord al Cap de l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a 
la Recerca, als efectes de les gestions que sigui oportunes per fer-lo efectiu. 
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Acord  100/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Economia en relació a la proposta de tarifes del Servei d’Activitat Física de 
la UAB per a l’exercici 2016. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)       Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2015, d’acord amb el 
que consta en el document CE 146/12-2015. 
  
2)       Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal 
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  101/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Economia en relació a la proposta de tarifes de l’Oficina Treball Campus de 
la UAB per l’any 2016. 
  
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1)       Aprovar les tarifes de Treball Campus de la UAB corresponents a l’any 2016, d’acord amb el que consta 
en el document CE 147/12-2015. 
  
2)       Comunicar el present acord a la vicegerent Economia i al director de l’Oficina de Treball Campus de la 
UAB, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  102/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la relació de contractes formalitzats en el segon i tercer trimestre de l’exercici 2015, la qual ha estat 
facilitada per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per 
la UAB en el segon i tercer trimestre de l’exercici 2015. 
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Acord  103/2015, de 16 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Atès que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’activitats i de 
l’article 71.6 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, el qual l’obliga a presentar un informe 
de fiscalització sobre les universitats públiques catalanes quan el seu pressupost anual superi els 150 M €, emet 
l’informe de fiscalització 17/2015 dels comptes anuals de la UAB corresponents als exercicis 2010, 2011 i 2012. 
  
Atès que en data 30 d’octubre de 2015 el Consell Social ha rebut l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes núm. 17/2015, relatiu a la Universitat Autònoma de Barcelona, per als exercicis 22010, 2011 i 2012. 
  
Vist l’article 28.4.d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’informe 17/2015 de la Sindicatura de 
Comptes corresponent a la UAB per als exercicis 2010, 2011 i 2012 de la UAB. 
 
 
I.2.3. Comissió Universitat-Empresa 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 2/2015, de 3 de desembre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat 
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de 
la qualitat de l’activitat universitària. 
  
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social que estableix 
que “Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar al Ple del Consell Social per a la seva discussió i 
aprovació, si escau, la proposta del pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions amb les 
empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a 
impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció. 
  
L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de 
retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats.” 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda : 
  
1)       Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
a)       Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2016, amb una aportació de 3.500 euros. 
 
b)      Aprovar col·laborar en l’any 2016 en el projecte Smart Campus, amb una aportació de fins a un màxim 
de 5.000 euros a la Oficina de Treball Campus de la UAB perquè sigui aplicat en concepte d’ajut econòmic per a 
les despeses als 10 projectes seleccionats (500€ per cada projecte) en la convocatòria per al desenvolupament 
de les aplicacions intel·ligents que suposin un avenç en la vida universitària. El Consell Social aportarà els 
recursos una vegada seleccionats els 10 projectes i, a la finalització del desenvolupament de les aplicacions, la 
Oficina de Treball Campus  de la UAB haurà de justificar les despeses realitzades i, en cas de recursos sobrants 
respecte l’import aportat, procedirà al seu retorn al Consell Social un cop publicades les persones seleccionades 
per a les beques que s’atorguen en el marc del projecte Smart Campus. 
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c)       Aprovar que el president de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, formi part dels 
jurats de selecció que pugui preveure el projecte Smart Campus. 
 
d)      Comunicar aquet acord a la vicerectora d’Ocupabilitat, Qualitat i Docència i al director de la Oficina de 
Treball Campus de la UAB. 
 
e)       Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que 
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2016. 
 
 
I.3. Claustre 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 4/2015, de 17 de desembre, del Claustre dins el marc de les competències del Claustre per a 
formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la 
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar les següents propostes: 
 
Primer.- Manifestar el ple suport a la realització del referèndum sobre el 3+2 entre les estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Segon.- Instar la Universitat Autònoma de Barcelona a obrir un procés participatiu de debat entorn l’aplicació 
del 3+2 que compti amb la representació estudiantil corresponent. 
 
 
Acord 5/2015, de 17 de desembre, del Claustre  dins el marc de les competències del Claustre per a 
formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la 
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar les següents propostes: 
 
El Claustre de la UAB declara la UAB Espai Lliure d’Apartheid i reclama trencar tot tipus de relacions amb 
aquelles institucions israelianes que estiguin directa o indirectament implicades en l’ocupació de Palestina, fins 
que aquest no compleixi els Drets Humans i el Dret Internacional. 
 
 
Acord 6/2015, de 17 de desembre, del Claustre  dins el marc de les competències del Claustre per a 
formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la 
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar les següents propostes: 
 
Demanar al Servei de Recursos Multimèdia del rectorat, responsable d’aquest enregistrament, la publicació 
completa de l’acte d’inauguració del curs 2015/16. 
 
Al conjunt de la institució una especial cura en la conservació i arxiu d’aquest tipus de documents audiovisuals 
que formen part de la memòria històrica de la UAB. 
 
 
I.4. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 99/2015, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell 
Social la proposta de pressupost anual i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de 
pressupost d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i 
pel Consell Social. 
 
Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2016 aprovats pel Consell de 
Govern en data 12 de novembre de 2015. 
 
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2016 han estat informats 
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 
i aprovats pel Ple del Consell Social en la sessió del dia 25 de novembre de 2015. 
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Atès que  la Comissió d’Economia i Organització del dia 2 de desembre de 2015 va informar favorablement el 
projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2016 i va acordar elevar-lo al Consell de Govern i al Consell Social 
per a la seva aprovació. 
 
Atès la Comissió d’Economia i Organització del dia 2 de desembre de 2015 va aprovar la proposta d’instrucció 
per a la incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2015 al pressupost de la UAB 2016. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar el projecte de pressupost i de programació econòmica plurianual de la 
Universitat per al seu tràmit al Consell Social.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el Consell de Govern ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB pel 2016 que s’annexa. [Document]  
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal que aquest exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Comunicar els anteriors acords al Gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-

los efectius. 
 
 
Acord 100/2015, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest 
tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de títols de màster universitari va ser informada favorablement a les sessions 
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de novembre de 2015. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 

- Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció  
- Traducció Audiovisual  
- Geoinformació  

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 

les seves competències. 

http://www.uab.cat/doc/Projecte_pressupost_UAB_CG101215�
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TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
 
Acord 101/2015, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació i modificació de títols 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 i modificació de títols corresponents als estudis de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
Atès que la proposta de creació i modificació de títols de diplomes de postgrau va ser informada favorablement 
a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 26 de novembre de 2015. 
 
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 del nous títols de diplomatures de postgrau següents: 
 

- Diplomatura de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals  
 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la denominació de les diplomatures de postgrau següents:  
 

- Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i Informació a Grups de Turisme Nacionals i 
Internacionals, que passa a denominar-se Diplomatura de Postgrau en Guiatge, Assessorament i 
Informació a Grups de Turistes a Catalunya.  

 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de diplomes de postgrau 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 dels acords 

primer, segon i tercer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 102/2015, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vist que el Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten mesures en matèria de funció pública i d’estímul de 
l’economia, en la seva disposició final segona, sobre modificació de la LOU, es regula la possibilitat que les 
universitats puguin convocar places de promoció interna per a l’accés al cos de Catedràtics d’Universitat, en un 
nombre màxim que no superi el de les places que siguin objecte d’oferta d’ocupació pública de torn lliure, en 
aquest mateix any. 
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Vist l’article 21.U.3 de la Llei 36/2014, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, que disposa així 
mateix que les places que es convoquin per a la seva promoció interna no computaran dins del límit màxim de 
places segons la taxa de reposició d’efectius que procedeixi. 
 
Vist que l'oferta d'ocupació pública pel torn de promoció interna de vint places de catedràtic d’Universitat pel 
2015 ha estat comunicada a la Direcció General d’Universitats del Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat  i de 
Programació Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta d’ocupació pública pel torn de promoció interna del personal docent i investigador per 

a l’any 2015 consistent en vint places de cossos docents en la categoria de catedràtic d’universitat. 
[Document]  

 
SEGON.  Encarregar al  vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests 

acords. 
 
 
Acord 103/2015, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 
gener del 2011.  
 
Atès que l’any 2015 és el darrer de vigència del Pla, la Comissió de Política Lingüística de la UAB, en la sessió 
del 5 de març del 2015, acordar aprovar l’elaboració del nou Pla de llengües 2016-2020. 
 
Vist que en la sessió de l’1 de juliol de 2015 es va informar de les consultes fetes en relació amb el nou Pla de 
llengües  i es van presentar uns temes per al debat (punt 4 de la sessió d’aquell dia). 
 
Vist que en la sessió del 6 d’octubre del 2015 es va presentar un document de Bases per al nou Pla de llengües 
de la UAB perquè fos debatut en el si de la Comissió. 
 
Vist que en la sessió de de 23 de novembre de 2015 de la Comissió de Política Lingüística es va acordar  1. 
Informar favorablement el Pla de llengües de la UAB (2016-2020), que s’adjunta com a annex 1; 2. Encarregar 
al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord; i 3. Comunicar aquest acord a la 
vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu.  
 
Vist la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el document Pla de llengües de la UAB (2016-2020), que s’adjunta com a annex. [Document]  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti 

a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acord 104/2015, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 

http://www.uab.cat/doc/Oferta_ocupacio_publica_promocio_interna_PDI_2015_CG101215�
http://www.uab.cat/doc/Pla_llengues_UAB_2016_2020_CG101215�
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Vista la proposta del vicerector de Projectes Estratègics i Planificació a instàncies del director del ‘Centre 
d’Estudis i de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments i del seu Reglament (CERPTA)’, doctor Jordi Saldo 
Periago. 
 
Atès que en data 17 de juliol de 2014 el Consell del CERPTA es va reunir en sessió extraordinària per tractar 
únicament de la modificació del seu Reglament i es va acordar, per assentiment, la modificació de la 
denominació del ‘Centre d’Estudis i de Recerca Planta de Tecnologia dels Alimntes (CERPTA)’ per ‘Centre 
d’Estudis i de Recerca d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels Aliments (CIRTTA)’ i dels articles 
del 1 al 12 del seu Reglament que tracten de la definició i funcions, dels òrgans de govern, els recursos, 
l’organigrama, el PAS i els alumnes en pràctiques i les relacions amb els departaments.  
 
Atès que en data 9 d’octubre de 2015 la Comissió d’Investigació ha informat favorablement el canvi de 
denomitació i la modificació de l’esmentat Centre d’Estudis i de Recerca en virtut del que disposa l’article 
16.4.b) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons redacció donada per acord de 14 de març de 2013, segons la qual, correspon a la Comissió 
d’Investigació informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel 
que fa a la modificació de centres d’estudis i de recerca.  
 
Vistos els articles 16 a 20 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per 
acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març, per la qual es regula el règim jurídic dels centres 
d’estudis i de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de la denominació del ‘Centre d’Estudis i de Recerca Planta de 

Tecnologia dels Aliments (CERPTA)’ per ‘Centre d’Estudis i de Recerca Centre d’Innovació, Recerca i 
Transferència en Tecnologia dels Aliments (CIRTTA)’ així com la modificació dels articles 1 a 12 del 
Reglament de l’esmentat Centre d’Estudis i de Recerca d’acord amb la redacció que s'annexa.  
[Document]  

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 105/2015, de 10 de desembre, del Consell de Govern 
 
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de 
Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2015 fins aquesta data. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2015 fins a aquesta data. 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 
 
 
 
I.5. Comissions del Consell de Govern 
 
 
I.5.1. Comissió d’Economia i d’Organització 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_denominacio_CER_Planta_Tecnologia_Aliments_CG101215�
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[tornar a l’índex] 
 
Acord 032/2015, de 2 de desembre de 2015, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vistos els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la UAB per a l'any 2016 aprovats pel Consell de 
Govern en data  12 de  novembre de 2015. 
 
Vist que els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2016 han estat informats 
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 
i aprovats pel Ple del Consell Social en la sessió del dia 25 de novembre de 2015. 
 
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell 
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de 
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i dels criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern 
i pel Consell Social. 
 
Vist l'article 10.4 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 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 informar 
les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Economia  i Organització,  
la Comissió d’Economia i Organització, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el projecte de pressupost de la UAB per a l'any 2016.  
 
SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixin les seves 
competències. 
 
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 033/2015, de 2 de desembre de 2015, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents 2015  al pressupost 2016. 
 
Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic. 
 
Vist l'article 12 de les Bases d’execució del pressupost 2015, aprovat per Acord de Consell de Social de  18 de 
desembre de 2014, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de 
l’exercici corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat 
utilitzats. 
 
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 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 en matèria d’ instruccions per al seguiment 
i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, la Comissió d’Economia i d’Organització, ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció per a la incorporació de romanents 2015 al pressupost 2016. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
 
 
Acord 034/2015, de 2 de desembre de 2015, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de 15 de novembre de 2015. 
 
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015, de 25 de maig de 2015, 
de 26 de juny de 2015,  de 23 de setembre de 2015 i de 4 de novembre de 2015pel que fa a les modificacions 
de crèdit relatives a l’exercici 2015. 
 
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 2015 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 a data 15 de novembre de 2015. [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 vicegerent  d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 035/2015, de 2 de desembre de 2015, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vistos els acords signats el 10 de novembre de 2015 en el marc de la Mesa d’Universitats, la Comissió 
Negociadora de PAS Laboral i la Submesa de PAS Funcionari, sobre els dies addicionals d’assumptes particulars 
per antiguitat previstos a la Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, en 
virtut el qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat, i 
s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia. 
 
Atès que els acords esmentats preveuen la ratificació del seu contingut per part dels òrgans de direcció o de 
govern que tenen atribuïdes competències en aquest àmbit. 
 
Atès que l’article 38.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que els 
acords i els pactes adoptats en el si de les Meses de Negociació entre els representants de les administracions 
públiques i la representació de les organitzacions sindicals per a la determinació de les condicions de treball han 
de ser aprovats de manera expressa i formal pels òrgans de govern de l’administració. 
 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio-per-incorporacio-romanents2015-pressupost2016-02122015�
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Vist  l’article 10.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les Comissions del Consell de Govern de 
la UAB, correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització, per delegació del Consell de Govern, establir les 
directrius generals sobre l’organització de l’administració universitària i dels recursos humans. 
 
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.  Ratificar el contingut dels acords signats en el marc de la Mesa d’Universitats, la Comissió 
Negociadora de PAS Laboral i la Submesa de PAS Funcionari, sobre els dies addicionals d’assumptes particulars 
per antiguitat previstos a la Disposició Addicional Catorzena del Reial Decret Llei 10/2015. [Document] 
 
SEGON.  Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectius. 
 
 
Acord 036/2015, de 2 de desembre de 2015, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès que l’article 162.a dels Estatuts de la UAB atorga a la Universitat la potestat de reservar un percentatge de 
les vacants existents en les diverses escales perquè siguin cobertes entre el funcionariat de carrera de personal 
d’administració i serveis que pertanyi a places de diferent especialitat o nivell inferior.  
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, en exercici de l’autonomia universitària legalment reconeguda, 
té potestats d’autoorganització que inclouen les facultats per determinar les necessitats de recursos humans 
per estructurar els seus òrgans i distribuir les funcions per assolir la prestació més acurada possible dels serveis 
públics que té encomanats.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 10.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern, aprovada pel Consell de Govern el 15 de juliol de 2009, en la versió resultant de l’última 
modificació de 14 de març de 2013, correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència 
delegada establir les directrius generals sobre l’organització de l’administració universitària i dels recursos 
humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent,  la Comissió d’Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta dels processos selectius d’accés restringit a les escales administrativa, de gestió i 
tècnica de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Document] 
 
SEGON. Encarregar a la Gerència que, en exercici de les competències que li atorga l’article 83 dels Estatuts de 
la UAB, aprovi les disposicions necessàries per donar compliment a aquest acord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Circulars, instruccions  i altres resolucions d’àmbit general 
 
 
II.1. Instruccions 

http://www.uab.cat/doc/Ratificacio-dels-acords-presos-a-la-Mesa-Universitats-02122015�
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[tornar a l’índex] 
 
Instrucció 4/2015 de la vicerectora d’Economia i Organització, per a la incorporació de romanents de 
crèdit de l'exercici 2015 al pressupost de la UAB 2016 [Document] 
 
 
 

III.  Convenis  institucionals 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 8 d’octubre de 2015 entre la UAB i Universidad Manuela Beltran (Bucaramanga, Colombia), per 
establir un marc de col·laboració comú. 
 
Conveni d’1 de desembre de 2015 entre la UAB i Bioinformatics,.Barcelona, per establir un marc de 
col·laboració comú. 
 
Conveni de 16 de desembre de 2015 entre la UAB i Facultiy of Arts - The University of Hong Kong, per 
establir un marc de col·laboració comú. 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 5 de setembre de 2015 entre la UAB i Fundació Privada Rinaldi (Escola Universitària Salesiana 
de Sarrià), per a la tramitació dels ajuts Erasmus del Personal Docent i d'Administració i Serveis. 
 
Addenda XII de 28 de setembre de 2015 al conveni de col·laboració de 22 de setembre de 2008, entre la 
UAB i el Banc de Sabadell, en el marc del programa de Doctorat de la UAB "IDEA" pel curs 2015-2016.  
 
Conveni de 30 de setembre de 2015 entre la UAB i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), per a la realització 
conjunta del Màster Universitari en investigación e innovació en cures infermeres. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2015 entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d'Economia i Coneixement i el Departament de Cultura, i de les universitats que formen part de la 
Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), per impulsar i 
garantir la formació i l'acreditació de llengües en l'àmbit universitari (CIFALC 2015). 
 
Conveni d’11 de novembre de 2015 entre la UAB i DG for Interpretation and Conferences - European 
Parliament (Dirección General de Interpretación y Conferencias del Parlamento Europeo), per a la formació 
d’intèrprets al curs acadèmic 2015-2016. 
 
Addenda d’1 de desembre de 2015 al conveni d’1 de desembre de 2015 entre la UAB i Bioinformatics 
Barcelona, per la qual la doctora Ana Ripoll Aracil será directora. 
 
Conveni de 2 de desembre de 2015 entre la UAB i Lingnan University (Hong Kong), per IDEA - Programa de 
doble titulació MIBF (Màster de Recerca en Anàlisi Econòmica). 
 
 
 
 

IV.  Estructures bàsiques i participació en altres centres 
 
 
IV.1. Centres d’estudis i de recerca (CER) 

[tornar a l’índex] 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2015_04�


BOUAB Núm. 135                        desembre / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 37 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

Canvi de denominació del Centre d’Estudis i de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments 
(CERPTA) per Centre d’Estudis i de Recerca Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en 
Tecnologia dels Aliments (CIRTTA) (codificació BADUS: 2779), a partir de l’acord 104/2015, de 10 de 
desembre, del Consell de Govern. 
 
 
 

V.  Nomenaments  i cessaments 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 2 de desembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Margalida Coll Andreu 
coordinadora  d’Estudis del Màster de Neurociències de la Facultat de Biociències.  
 
Resolució del rector, de 2 de desembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Mª Rosa Rovira Val 
coordinadora  d’Estudis del Màster Erasmus-Mundus en Estudis Ambientals: Ciutat i Sostenibilitat de la Facultat 
de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Anna Marbà Tallada  
vicedegana d’Estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Marta Bertran Tarrés 
vicedegana d’Estudis i Mobilitat de la Facultat de Ciències de l’Educació 
 
Resolució del rector, de 9 de desembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Antonio Navio Gámez 
coordinador del Graus en Pedagogia i Educació Social de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, d’11 de desembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Laura Arnau Sabatés 
coordinadora de Practicum del Grau en Pedagogia i del Grau en Educació Social de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Antoni Santisteban 
Fernández vicedegà de Qualitat i Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 2 de desembre  de 2015, per la qual el senyor Rafael Merino Pareja cessa com a 
coordinador d’Estudis del Grau en Pedagogia i del Grau en Educació Social de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 2 de desembre  de 2015, per la qual la senyora  Esther Udina Bonet cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster de Neurociències de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 2 de desembre  de 2015, per la qual la senyora  Gara Villalba Méndez cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster Erasmus-Mundus en Estudis Ambientals: Ciutat i Sostenibilitat de la Facultat 
de Ciències. 
 
 
 
 
 
V.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
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Resolució del rector, de 4 de desembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Jordi Pàmies Rovira 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Arturo Lozano Méndez 
coordinador d’Activitats de Doctorat del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Andrea Hom Díaz 
coordinadora Laboratori Enginyeria Químcia Avançada del Departament d’Enginyeria Química. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2015, per la qual  nomena el senyor José Tejada Fernández 
director del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Maria Guadalupe 
Romero Ramos coordinadora d’Activitats de Doctorat del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis 
de l’Àsia Oriental. 
 
V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 2 de desembre  de 2015, per la qual la senyora  Marta Bertran Tarrés cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre  de 2015, per la qual la senyora  Montserrat Sarrà Adroguer 
cessa com a coordinadora Laboratori Enginyeria Química Avançada del Departament d’Enginyeria Química. 
 
 
 
V.3. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2015, per la qual  designa la senyora Núria García Muñoz 
perquè, en el seu nom, ocupi el càrrec de patrona al Patronat de la Fundació Autònoma Solidària. 
 
 

 
VI. Convocatòries i resolucions de places 
 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
VI.1.1. Convocatòries  
 

Resolució del Rector, de 14 de desembre de 2015, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública pel torn 
de promoció interna de vint places de cossos docents en la categoria de catedràtic d'universitat corresponent a 
l'any 2015.  

 
 
 
 
 
VI.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
VI.2.1. Convocatòries  
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de desembre de 2015, per la 
qual es convoca concurs públic, per a la provisió de la plaça de gestor/a de contractació i mobilitat (personal 
funcionari interí subgrup A2), amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de 
Personal  d’Administració i Serveis. 
 
Anunci de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de 2 de desembre de 2015, per a la 
provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la plaça d’administratiu/va especialista (personal 
funcionari subgrup C1) amb destinació a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental dels depts. 
De Filologia Catalana i Filologia Espanyola (Administració de Centre de Lletres i Psicologia). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2015, per la 
qual es convoca Concurs general per a la provisió de de 4  places d’auxiliar administratiu/iva (personal 
funcionari  subgrup C2), amb destinació a diversos àmbits del Campus de Bellaterra. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2015, per la 
qual es convoca Concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de d'una plaça d’administratiu/iva 
especialista (personal funcionari  subgrup C1), amb destinació a la Unitat Docent de Sant Pau (Administració de 
Centre de Medicina). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de 18 de desembre de 2015, per la 
qual es convoca concurs oposició per accedir a l'escala tècnica (subgrup A1) de la UAB, en el torn de promoció 
interna.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de 18 de desembre de 2015, per la 
qual es convoca concurs oposició per accedir a l'escala de gestió (subgrup A2 de la UAB, en el torn de promoció 
interna.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de 18 de desembre de 2015, de 
convocatòria de proves selectives, pel sistema d'oposició, per a l'accés a l'escala administrativa (subgrup C1) de 
la UAB, en el torn de promoció interna. 
 
VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de setembre de 2015, per la 
qual es concedeix, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Paz Chivite Jiménez, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa, adscrita al Departament d’Economia i Història Econòmica, la modificació de la seva 
jornada laboral per tal de que pugui realitzar treball a distància, els dimarts i dijous amb efectes del dia 1 de 
setembre. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de setembre de 2015, per la 
qual s’adscriu definitivament al senyor Esteban Arenas Maestre, grup 3 i complement “L” com a un lloc de 
treball del Suport Logístic i Punt d’Informació de Dret i Aulari Central, amb horari de tarda i efectes del dia 1 de 
setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de setembre de 2015, per la 
qual s’adscriu definitivament al senyor Javier González Rodríguez, grup 3 i complement “L” com a un lloc de 
treball del Suport Logístic i Punt d’Informació de Dret i Aulari central, amb horari de matí i efectes del dia 1 de 
setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 d’octubre de 2015, per la qual 
s’adapta el nomenament del senyor José Antonio Checha Martínez, adscrivint-lo provisionalment a la Unitat de 
Compres com a grup 2 CLT “L”. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 24 d’octubre de 2015, per la 
qual adapta el nomenament, amb caràcter definitiu, de la senyora Montserrat Domènech Casadevall, per a 
ocupar la plaça d’administrativa responsable a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’administració i 
Serveis. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 d’octubre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Rosario Martín Cruz, personal laboral del grup 3 
complement “O”, les funcions i les responsabilitats com a Sots Cap a l’SLIPI de la Facultat de Ciències Polítiques 
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i Sociologia, en horari de 8:00 a 15:30 hores; amb efectes del dia 1 de setembre de 2015 i, fins a la 
reincorporació d’IT del cap de l’SLIPI. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 d’octubre de 2015, per la 
qual es declara a la senyora Assumpta Escarp Gibert, funcionaria de l’escala C1 nivell 22, en situació de serveis 
especials, per ocupar el lloc de Diputada electa al Parlament de Catalunya, amb efectes 27 d’octubre de 2015, 
amb dedicació exclusiva. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 d’octubre de 2015, per la 
qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Aledo Bernal, com a gestora d’institut, amb 
destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals-Administració de Ciències i Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 d’octubre de 2015, per la 
qual es modifica el complement específic del lloc de treball de gestor/a (F02101), grup A2, nivell 24, 
complement específic “1”, a complement específic “4”. Adscriure el lloc de treball de gestor/a (F02101), grup 
A2, nivell 24.4, a la Unitat de Comunicació Institucional i Científica i Relacions amb els Mitjants de l’Àrea de 
Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de novembre de 2015, per la 
qual s’aplica a la senyora Anna Carbonell Saurí, un complement específic de polivalència amb efectes 1 de 
gener de 2015 fins el 6 d’abril de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de novembre de 2015, per la 
qual es concedeix a la senyora Montserrat Cabrera Trinidad, l’excedència voluntària per incompatibilitat per 
passar a prestar serveis a una altra cos o escala, amb efectes del dia 1 de novembre de 2015 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de novembre de 2015, per la 
qual es nomena la senyora Montserrat Cabrera Trinidad, funcionària interina de l’escala de gestió, amb efectes 
del dia 1 de novembre de 2015, amb destinació al Departament de Física. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de novembre de 2015, per la 
qual es modifica la categoria que tenia la senyora Esther Domínguez Fernández (LG3L) a la categoria laboral 
LG2L (tècnic mitjà), amb destinació als Laboratoris Docents de Biociències II, amb dependència orgànica i 
funcional de l’administradora de Centre de Ciències i de Biociències, amb horari de 9:00 a 17:30, i amb efectes 
del dia 1 de novembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de novembre de 2015, per la 
qual s’aplica, a la senyora Emilia Pagés Buisán, C1 nivell 18, un canvi de complement específic de polivalència, 
passant de C1.18.1 a C1.18.1S, amb efectes 1 de gener de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de novembre de 2015, per la 
qual s’aplica, a la senyora Teresa de Jesús Sánchez Sánchez, C1 nivell 22, un canvi de complement específic de 
polivalència, passant de C1.22.1 a  C1.22.1S, amb efectes 1 de gener de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de novembre de 2015, per la 
qual s’aplica, a la senyora Iolanda Sors Villanueva, LG3L, un pagament personal de durada determinada de 
2.680€ bruts, corresponent a la diferència entre LG3L i LG2L des de l’1 de gener de 2015 i el 31 d’octubre de 
2015, per tal que es faci efectiu a la nòmina del mes de novembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al 
senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 5 de novembre de 2015 fins el dia 6 de novembre de 
2015, per reforçar el servei de vigilància amb motiu de la celebració de la Festa Major de la UAB. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al 
senyor Ramon Queralt Canora, amb efectes del dia 5 de novembre de 2015 fins el dia 6 de novembre de 2015, 
en torn de nit, per reforçar el servei de vigilància amb motiu de la celebració de la Festa Major de la UAB. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al 
senyor Manuel Garcia Gómez, amb efectes del dia 5 de novembre de 2015 fins el dia 6 de novembre de 2015, 
en torn de nit, per reforçar el servei de vigilància amb motiu de la celebració de la Festa Major. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de novembre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al 
senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 de novembre de 2015 fins el dia 30 de novembre de 
2015, en torn de nit. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 6 de novembre de 2015, per la 
qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Oscar Ruíz Gómez, per a ocupar la plaça (F01655), com a 
administratiu responsable (subgrup C1 nivell 22.1), amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de 
Dret i Ciències Polítiques i Sociologia, amb horari de 9 a 17:30 h i amb efectes del dia 6 de novembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de novembre de 2015, per la 
qual perllonga la comissió de serveis de la senyora Yolanda Macías Blanco per a ocupar la plaça d’administrativa 
a la Unitat de Processos Tècnics del Servei de Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2015, per la 
qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Aledo Bernal, personal funcionari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per a ocupar la plaça com a gestora d’institut, abmd destinació a l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals-Administració de Ciències i Biociències, amb efectes del dia 16 de novembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de novembre de 2015, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Laura Vea Rodríguez, funcionària de carrera de l’escala 
administrativa, la gestió dels processos administratiu, de la plaça F02467, al Departament de Psiquiatria i 
Medicina Legal, en horari de 9:00 a 17:30 hores, i amb efectes del dia 16 de novembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 13  de novembre de 2015, per 
la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Manuel del Pino Santiago, per a ocupar la plaça (L00795), 
com a cap de servei (grup 1 complement D), amb destinació al Servei de Prevenció de l’Àrea de Prevenció i 
Assistència de la  UAB, amb  horari de 9 a 17:30 i efectes del dia 13 de novembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 18  de novembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Daniel Pérez Mas, funcionari de carrera de l’escala 
administrativa, la gestió dels processos administratius de la plaça F04383, la Unitat de Relacions Laborals i 
Gestió de Personal, en horari de 9:00 a 17:30 hores, i amb efectes del dia 18 de novembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 26 de novembre de 2015, per 
la qual es concedeix a la senyora Rosalía Castillón Motta 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, de 26 de novembre de 2015, per 
la qual s’aplica a la senyora Cristina Espín López, funcionària de carrera de l’escala administrativa , C1 nivell 21, 
la quantitat de 100 € mensuals (1.200 € anuals) en concepte de complement personal de durada determinada, 
amb efectes 1 de desembre de  2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de novembre de 2015, per 
la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Enric López Cejas, funcionari de l’escala de gestió per a 
ocupar la plaça de cap d’unitat (A2.24.1) amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de 
Relacions Internacionals de la UAB, en horari de 9 a 17,30 hores i amb efectes del dia 22 de desembre de 
2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 30 de novembre de 2015, per 
la qual es reconeix, al senyor Hector Vizcaino Tobarra, el canvi de nivell màxim de la seva escala i l’aplicació del 
com plement específic de 21. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de desembre de 2015, per la 
qual s’encarrega al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de personal d’Administració i Serveis, d’1 de desembre de 2015, per la 
qual es deixa sense efectes l’encàrrec de gestió de la senyora Cristina Duran Díez, segons la resolució de data 
14 de desembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’1 de desembre de 2015, per la 
qual es deixa sense efectes la resolució de pagament de pagament de complement personal de durada 
determinada de la senyora Margarita Jiménez Gómez, de data 2 de març de 2015. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de personal d’Administració i Serveis, de 2 de desembre de 2015, per la 
qual es concedeix al senyor Jordi del Val Santaló 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, de 2 de desembre de 2015, per la 
qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Montserrat Ruiz Molina al servei actiu de l’escala administrativa, 
adscrivint-la provisionalment a l’Oficina de Projectes internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de desembre de 2015, per la 
qual nomena el senyor Jordi Badosa Ortuño funcionari interí de l’escala de gestió, a la Gestió Acadèmica de la 
Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Adminisatrció i Serveis, de 3 de desembre de 2015, per la 
qual es concedeix al senyor Jordi Badosa Ortuño l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a 
prestar serveis a un altre cos o escala. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3  de desembre de 
2015, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general, per a la provisió de 5 places 
d'administratiu/iva (subgrup C1). 
 
amb data, 18 de desembre de 2015, es resol l’anunci, publicat el passat dia 2 de desembre de 2015, 
per a la provisió extraordinària,  mitjançant comissió de serveis, d’una plaça d’administratiu/iva 
especialista a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental del Dept. de Filologia Catalana 
i del Dept. de Filologia Espanyola (Administració de Centre de Lletres i de Psicologia) i s’adjudica a la 
Sra. Maria Miquel Aloy. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de personal d’administarció i Serveis, de 16 de desembre de 
2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Pilar López Sánchez la gestió 
dels processos administratius, de la plaça F01775, a la Gestió Econòmica de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 17 de desembre de 
2015, per la qual es destina la senyora Maria Catalina Gallego González, per a ocupar, amb caràcter 
definitiu, la plaça de gestora acadèmica a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Serveis del Campus 
de Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de desembre de 
2015, per la qual s’aplica a la senyora Rosa Pujol Brustenga un complement personal de durada 
determinada mentre que duri l’encàrrec de la coordinació dels processos transversals del Servei de 
Biblioteques (àmbit gestió de col·leccions). 
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