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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 08/2015, de 12 de març, del Consell Social 

 
Delegació puntual de competències en la Comissió Acadèmica del Consell Social en matèria de normativa de 
permanència dels estudiants a la Universitat 

  
Exposició de motius 
  
Vist que de conformitat amb el que estableix la disposició final primera de la normativa sobre règim de 
permanència als estudis oficials de grau i de màster de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovada en 
acord 18/2011 pel Ple del Consell social de 20 de juny, s’ha iniciat el procés de revisió d’aquesta normativa, 
amb la corresponent proposta de modificació. I vist que està previst que la Comissió d’Afers Acadèmics del 

Consell de Govern en sessió extraordinària del dia 13 de març aprovi elevar al Consell de Govern del dia 19 de 
març una proposta de modificació de la normativa de permanència de la UAB, perquè aquest elevi l’acord 
corresponent al Consell Social. 
  
Vist l'article 46.3 de la Llei 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d'abril, que estableix que el Consell Social, previ informe del Consejo de Universidades, aprovarà les 
normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la Universitat. 

  

Vist que per a l’informe previ del Consejo de Universidades, cal trametre la proposta de modificació de la 
normativa de permanència a l’esmentat òrgan, el qual disposa de tres mesos per emetre l’informe des de la 
recepció del document. 
  
Vista la sol·licitud del Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat pel que fa a la necessitat de garantir el 

compliment dels terminis d’entrada en vigor de la modificació de la normativa de permanència abans de la 
matriculació dels estudiants per al curs 2015/2016. 
  
Atès que per tal de garantir el compliment dels terminis esmenats davant la possibilitat que el Consejo de 
Universidades no emeti el seu informe abans de transcorreguts tres mesos, es considera necessari delegar 
puntualment en la Comissió Acadèmica del Consell Social la competència per a l’aprovació del projecte de 
modificació de la normativa de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel Ple 

del consell Social el 20 de juny de 2011 i la seva tramesa al Consejo de Universidades als efectes de l’informe 
corresponent. 
  

Atès que per la data de reunió prevista de la Comissió Acadèmica es garanteixen els terminis requerits i que el 
Ple es reuneix a finals del mes d’abril d’enguany. 
  
Vist l'article 22, punts 3 i 4, del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la Universitat 

Autònoma de Barcelona aprovat en sessió plenària del dia 18 de febrer de 2005 i modificat en la reunió plenària 
del dia 24 de febrer de 2011. 
  
Vist l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, referent a la delegació de competències dels òrgans administratius en altres òrgans de 
la mateixa administració pública. 

  
En aplicació d'aquest precepte, el Ple del Consell Social es reserva les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada. Així mateix, els actes que siguin adoptats per aquesta delegació 
inclouran sempre "per delegació", tot indicant la data de l'acord de delegació adoptat per aquest Ple del Consell 
Social i la de la les publicacions a la Seu Electrònica i al Butlletí Oficial de la UAB. Així mateix, i d’acord amb el 

que estableix l’article 22.3 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, 
s’establiran els procediments d’informació prèvia, si escau, als membres del Consell Social. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

  
S’ACORDA: 
  
1)   Delegar puntualment en la propera Comissió Acadèmica del Consell Social la competència per a l’aprovació 
del projecte de modificació de la normativa de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB 
aprovada pel Ple del consell Social el 20 de juny de 2011 i la seva tramesa al Consejo de Universidades als 

efectes de l’informe corresponent. 
 
2)    Encarregar al president de la Comissió Acadèmica del Consell per a que informi de l’exercici de l’anterior 
delegació en el proper plenari del Consell Social. 
  
3)    Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la UAB i a la Seu Electrònica del la UAB. 
 

 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

I.2.1. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 09/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2014. 

  
Exposició de motius 
  

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

  
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 21/2014 pres per la Comissió Econòmica de 24 de març en el qual s’acorda 1)Aprovar que la UAB 
dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2014: Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques; 
Seguiment de l’auditoria d’atencions socials; Seguiment de l’auditoria de posicions pressupostàries genèriques; 
Auditoria sobre el finançament de la formació; Auditoria de les despeses en telefonia; 2)Comunicar aquest 

acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
  
Vist l’informe de conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2014 que presenta la Gerència. 
  

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

S'ACORDA: 
  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes 
de la UAB corresponent a l’exercici 2014, d’acord amb el que consta en el document CE 05/03-2015. 
 
 
 

Acord 10/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Planificació d’auditories internes per a l’any 2015. 
  
Exposició de motius 
  

Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla 
anual d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest 
sentit. 
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Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2015 que presenta la Gerència. 
  

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

1. Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2015, d’acord amb el que 

consta en el document CE 05 bis/03-2015:  
1. Auditoria de la Formació a la UAB.  
2. Auditoria de compliment de la Llei de contractes de l’Administració Pública.  
3. Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques.  
4. Auditoria de compliment en l’aplicació de la instrucció per la incorporació de romanents al 

pressupost 2015.  
5. Auditoria del Sistemes d’Informació de la UAB.  
6. Recomanar al Parc de Recerca UAB la realització durant l’any 2015 d’una auditoria d’activitats i 

processos relacionats amb la UAB.  
7. Comunicar el punt primer d’aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i 

Planificació de la UAB als efectes de les gestions que siguin oportunes.  

 
2. Recomanar al Parc de Recerca UAB la realització durant l’any 2015 d’una auditoria d’activitats i 

processos relacionats amb la UAB.  
 

3. Comunicar el punt primer d’aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la 
UAB als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

 

 
 
Acord 11/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’ús a la Fundació Markets, Organitzacions and Votes in Economics.  

 
Exposició de motius 

 
Atès que per acord 11/2008  pres pel Ple del Consell Social de la UAB en data 28 de febrer de 2008, es va 
aprovar la participació de la UAB en el Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economis’ (MOVE) la 
constitució del qual va ser aprovada per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. GOV/210/2008, 
de 16 de desembre, i integrat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en matèria 
de recerca i per la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Atès que en data 18 de juliol de 2013 la Generalitat de Catalunya va comunicar la seva voluntat de desvincular-
se del consorci i que en data 17 de setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va acordar promoure les 
actuacions necessàries per fer efectiva la desvinculació de l’Administració de la Generalitat del Consorci MOVE. 
 
Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Economics promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 

d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 
internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 
Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol 
mundial d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 
 
Atès que la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics té un patronat integrat per nou (9) 
patrons, dos (2) dels quals són designats per la Fundació Parc de Recerca de la UAB. 

  
Atès que per acord 95/2014, pres pel Ple del Consell Social de la UAB, de data 18 de desembre de 2014 es va 
aprovar la dissolució del Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) mitjançant la cessió 
global d’actius i passius a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en els termes del projecte 
de dissolució per cessió global d’actius i passius i de la memòria sobre la viabilitat de l’operació. 
 

Atès que va quedar pendent la formalització amb la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics la 

cessió d’ús d’espais corresponents i que persisteix la voluntat tant de l’esmentada Fundació com de la 
Universitat de cedir l’ús d’espais perquè l’esmentada Fundació pugui desenvolupar les seves finalitats 
fundacionals, en les següents condicions: 
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-    Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a la 
planta 1, despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 

-   Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i despeses 
de fluïds. 
-    Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un 
únic període de 5 anys més. 
-    Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and 
Votes in Economics.  

 
Vistos els articles 93 i 137.4.1 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques. 
  
Vist l’article 80 de la Llei Orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats. 
 
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vistos els articles 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament de Patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l'article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord  pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de marçde 2015, en virtut del qual s’aprova el 
següent: 
 

1) Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais que es 
passen a identificar, en els següents termes: 

 
 -     Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a 
la planta 1, despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 
-     Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i 
despeses de fluïds. 

 -     Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un 
únic període de 5 anys més. 
-     Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and 
Votes in Economics.  
 

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

compliment a aquest acord; 3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
Vista 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)    Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais que es 
passen a identificar, en els següents termes: 

   
-      Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a 

la planta 1, despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 
-     Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i 
despeses de fluids. 
-     Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un 
únic període de 5 anys més. 

 -     Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and 
Votes in Economics.  
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2)    Autoritzar el rector, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 

  
3)    Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 
  
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
 
 
Acord 12/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Autorització d’un contracte de llicència de patent. 
  

Exposició de motius 
  
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) és titular de d’una Sol·licitud de Patent Prioritària 
EP11382257 –presentada el 27 de juliol de 2011 (abandonada)- i d’una Sol·licitud de Patent Internacional 
PCT/EP2012/064797, presentada el 27de juliol de 2012 i extensió Nacional/Regional al Canada (CA2843182),  
als EEUU (13/235,287) i a Europa  (EP2750519) desenvolupada pel grup de recerca de la doctora Montserrat 
Llagostera (Tecnologia). 

  
Atès que en data 8 de març de 2014 la UAB va formalitzar amb ENSIS SCIENCES, S.L. i amb GUM PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC un contracte d’opció per negociar de forma exclusiva un contracte de llicència amb la 
UAB sobre l’esmentada tecnologia (Document CE 06/03-2015 -Confidencial a disposició dels membres de la 
Comissió Econòmica del Consell Social a la Secretària Tècnica del Consell Social-). 
  

Atès que la UAB i GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC estan interessades en formalitzar un contracte de 
llicència sobre la Tecnologia anteriorment indicada, en virtut de la qual la UAB llicencia, amb exclusivitat, la 

Sol·licitud de Patent Prioritària EP11382257 –presentada el 27 de juliol de 2011 (abandonada)- i d’una 
Sol·licitud de Patent Internacional PCT/EP2012/064797, presentada el 27de juliol de 2012 i extensió 
Nacional/Regional al Canada (CA2843182),  als EEUU (13/235,287) i a Europa  (EP2750519) i un know how, en 
tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i condicions en els 
termes establerts al Document CE 07/03/2015- Confidencial a disposició dels membres de la Comissió 

Econòmica del Consell Social a la Secretària Tècnica del Consell Social-. 
  
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 13/3/2015 
(Document CE 08/03-2015). 
  
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  

Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
  

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de març de 2015, en virtut del qual s’aprova el 
següent:1) Autoritzar la formalització d’un contracte de llicència amb GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC 
sobre la Sol·licitud de Patent Internacional PCT/EP2012/064797 i extensió Nacional/Regional al Canada 
(CA2843182),  als EEUU (13/235,287) i a Europa  (EP2750519) i un know-how, en tot el món i pel termini de 

durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i condicions establerts al Document 2 -Confidencial 
a disposició dels membres del Consell de Govern a la OCI-); 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la 
seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el 
seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

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

  



BOUAB Núm. 127                                març / 2015 

 

 

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

 
 

S’ACORDA: 

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

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

1. Autoritzar la formalització d’un contracte de llicència amb GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC sobre 
la Sol·licitud de Patent Internacional PCT/EP2012/064797 i extensió Nacional/Regional al Canada 
(CA2843182),  als EEUU (13/235,287) i a Europa  (EP2750519) i un know-how, en tot el món i pel 

termini de durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i , d’acord amb el que consta en 
el document CE 08/03-2015 - Confidencial a disposició dels membres de la Comissió Econòmica del 
Consell Social a la Secretària Tècnica del Consell Social-.  

2. Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest 
acord.  

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

 
 
 
Acord 13/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Ratificació i autorització de convenis per a la cessió d’instal·lacions científiques. 
  

Exposició de motius 
  
1. Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte 
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public 
buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, amb 
altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, ’Egyptian 

Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de Jordània, 
‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) de Grècia i 

‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya. 
  
Atès que aquest el Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal 
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement 
en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes 

empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per 
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables. 
  
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB ha de portar a terme quatre (4) instal·lacions 
d’energies solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al 
propietari de naturalesa pública titular de l’edifici (document CE 09/03-2015 i document CE 10/03-2015). 
  

2. Atès que en data 10 de febrer de 2014, la UAB en qualitat d’entitat coordinadora, va publicar al DOGC la 
licitació núm. 3/2014 del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema pilot de tecnologia DISH 
STIRLING i PARABOLIC TROUGH, el qual es va dividir en dos lots: 

  
-    Lot 1: Fabricació, instal·lació i posada en funcionament del sistema pilot DISH STIRLING i del sistema solar 
PARABOLIC TROUGH, adjudicat a SOLTERM INSTAL·LACIONS, SCP en data 11 d’abril de 2014 perquè 

s’executés en el termini de 14 setmanes des de la seva formalització. 
  
-    Lot 2: Servei de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisi de funcionament dels sistemes pilots referits i 
formació en relació a les anteriors instal·lacions pilots, adjudicat a la Universitat Politècnica de Catalunya. 
  
Atès que un cop adquirit per la UAB el sistema pilot DISH STIRLING i sistema solar PARABOLIG TRHOUGH, la 
UAB en data 2 de desembre de 2014 va formalitzar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica 

de Catalunya (document CE 11/03-2015). 
  
Atès que els esmentats equipaments tenen la condició de prototipus i per a tal finalitat van ser adquirits per la 
UAB i, per tant, un cop finalitzat el projecte científic que va finançar l’adquisició dels aparells, aquests es 
consideren amortitzats. 

  
Atès que a l’acord formalitzat entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya es va pactar que en una 

primera fase la UAB, titular dels prototipus tenia el dret d’ús d’espais de les respectives institucions per ubicar-



BOUAB Núm. 127                                març / 2015 

 

 

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

 
 

los i fer-los servir i que, posteriorment, en una segona fase, un cop amortitzat el valor del prototipus per haver 

finalitzat el projecte científic, les esmentades institucions esdevindrien titulars dels esmentats prototipus. 
  

Atès que aquests pactes de transmissió de titularitat del bé moble van quedar sotmesos a l’aprovació per part 
dels òrgans de govern de la UAB. 
  
3. Atès que la UAB va treure les següents licitacions: 
  
-   2/2015: Servei d’execució de tres instal·lacions fotovoltaiques integrades (BIPV) en edificis públics, el qual 

va ser adjudicat pels tràmits del procediment negociat sense publicitat a l’empresa TFM ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA, S.A. (document CE 12/03-2014). 
  
-   4/2015: Subministrament de mòduls fotovoltaics per tres aplicacions BIPV en edificis públics, el qual va ser 
adjudicar pels tràmits del procediment negociat sense publicitat a l’empresa VIDURGLASS, S.L. (document CE 
13/03-2014). 
  

-   5/2015: Subministrament dels inversors i els sistemes de control i monitorització (BOS) de tres instal·lacions 
fotovoltaiques en edificis públics, el qual va ser adjudicar pels tràmits del procediment negociat sense publicitat 
a l’empresa ABC SANT CUGAT, S.L. (document CE 14/03-2014). 
  
Atès que la UAB vol formalitzar tres acords amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet 
i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut dels quals la UAB es comprometrà a instal·lar en edificis de la 
seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides mitjançant les contractacions 2/2015, 4/2015 i 

5/2015, respectivament, i un cop finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la UAB cedirà la 
titularitat dels referides instal·lacions a les institucions públiques recipiendàries, d’acord amb els termes de 
l’esmentat Projecte de recerca. 
  
4. Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques; l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya: l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del 
reglament del patrimoni de Catalunya;  l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB; i l’article 28.2. apartat g, del 

Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
5. Atesa la proposta de la vicerectora d’investigació de la UAB. 

  
  
6. Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març de 2015, en virtut del qual s’aprova el 
següent:1)Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 (document 3) per ubicar sistema pilot de 
tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i per la seva posterior cessió; 2) Autoritzar la formalització de tres convenis de col·laboració amb 

l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en 
virtut dels quals la UAB es comprometrà a instal·lar en edificis de la seva titularitat les instal·lacions 
energètiques adquirides mitjançant les contractacions 2/2015, 4/2015 i 5/2015, respectivament, i un cop 

finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la Universitat Autònoma de Barcelona cedirà la 
titularitat dels referides instal·lacions a les institucions públiques recipiendàries, d’acord amb els termes de 
l’esmentat Projecte de recerca; 3)  Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) 

Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar els 
presents acords a la vicegerenta d’economia, 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 el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  

1. Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat 

Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 (document CE 11/03-2015) per ubicar sistema 
pilot de tecnologia DISH STIRLING i PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de la Universitat 

http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/2_Consell_Govern/2015-03-19/Punt7_4/7.4.3+4529_UPC.pdf
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Politècnica de Catalunya i per la seva posterior cessió.  

 
2. Autoritzar la formalització de tres convenis de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la 

Fundació Sanitària Mollet i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut dels quals la UAB es 
comprometrà a instal·lar en edificis de la seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides 
mitjançant les contractacions 2/2015, 4/2015 i 5/2015, respectivament, i un cop finalitzat el període del 
Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la Universitat Autònoma de Barcelona cedirà la titularitat dels 
referides instal·lacions a les institucions públiques recipiendàries, d’acord amb els termes de l’esmentat 
Projecte de recerca.  

 
3. Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d’aquest acord.  

 
4. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu.  

 

 
Acord 14/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2014 i el seguiment del pressupost per 
a l’any 2015. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 06/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 14 de febrer, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2014, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 

de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Atesa la gravetat de la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de 
la normativa estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost 
aprovat per a l’exercici 2014. 

  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 

econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

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

1. La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2014 i del seguiment del pressupost de la UAB per a l’any 2015, d’acord amb 
el que consta en el document CE 14 bis/03-2015.  

 
 
2. Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2015 de la UAB, 

d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord.  
 
 
 

Acord 15/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Comptabilitat analítica de la UAB 2012 i 2013. 
  
Exposició de motius 
  

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

Analítica de la UAB, una vegada aquesta informació ha estat tractada a la Comissió d’Economia i d’Organització 
delegada del Consell de Govern. 

  
Vist que a la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern reunida en data 11 de març 
de 2015 es va informar sobre la Comptabilitat Analítica de la UAB 2012 i 2013. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, s’informa sobre la Comptabilitat Analítica de la UAB 2012 
i 2013, 

  
S’ACORDA: 
  
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la Comptabilitat Analítica de la UAB 2012 
i 2013, d’acord amb el que consta en el document CE 15/03-2015. 
 
 

 
Acord 16/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2014. 
  
Exposició de motius 
  

Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2014. 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

  
S’ACORDA: 
 

1.  Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2014, d’acord amb 
el que consta en el document CE 16/03-2015.  

 
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.  
 
 
 
Acord 17/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2015. 
  

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 28 de febrer 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 28 de febrer de 2015, d’acord amb el 
que consta en el document CE 17/03-2015.  
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2. Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic, per tal que es duguin a terme 

les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
 

 
 
Acord 18/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Complements retributius autonòmics per mèrits de recerca corresponents la primera convocatòria del personal 
docent i investigador funcionari. 

  
Exposició de motius 
  
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix 
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
  

Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les 
persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions 
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta 
d’assignació al Consell Social. 

  
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 19 de març, en virtut del qual s’acorda el següent: 1) Donar-se per 

assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la UAB que han obtingut 
avaluació positiva; 2)Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Comunicar el 
present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que 
portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Encarregar el vicerector de Professorat i de 

Programació Acadèmica i la vicegerenta d’Organització que facin l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
Ateses les comunicacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari de la UAB que han estat acceptats i que es 
relacionen en el document CE 18/03-2015. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

S’ACORDA: 
 

1. Aprovar els complements retributius autonòmics de recerca corresponents a la primera convocatòria 

2014 del personal docent i investigador funcionari, d’acord amb el que consta al document CE 18/03-
2015.  

2. Comunicar el punt primer del present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i 
de Suport a la Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  

3. Encarregar el vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica i a la vicegerent d’Organització que 
facin l’execució i el seguiment d’aquest acord.  

 

  
 
Acord 19/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes del Programa d’Study Abroad Campus per al curs 2015-2016. 

  
Exposició de motius 
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Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

  
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la proposta de la gerència pel que fa a les tarifes del Programa d’Study Abroad Campus per al curs 
acadèmic 2015-2016. 
  

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

1. Aprovar les tarifes del Programa d’Study Abroad per al curs acadèmic 2015-2016, d’acord amb el que 
consta en el document CE 19/03-2015.  

2. Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions 

que siguin oportunes.  
 
   
 
 
Acord 20/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Autorització per donar de baixa béns mobles. 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb l’autorització per donar de baixa 
béns mobles. 

  
Atès que en virtut de l’acord del Consell de Govern número 53/2011, de 13 de juliol, es va encarregar a la 

secretària general l’elaboració d’una proposta de procediment que desenvolupi i simplifiqui la tramitació dels 
expedients de disposició de béns patrimonials de la UAB. Aquesta proposta es troba actualment en procés 
d’elaboració, però esdevé oportú avançar en alguns aspectes. 
  
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB en relació al procediment d’afectació i desafectació al domini 

públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials’. 
  
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atès que recurrentment la UAB té necessitat de desfer-se de determinats béns i donar-los de baixa de 

l’inventari general de béns i drets de la UAB per circumstàncies tals com vendes, robatoris, 
deteriorament/deixalleria, donacions per valors inferiors als 1.500 euros cadascun (document CE 20/03-2015).   
  

Atès que es considera necessari la concreció d’un límit econòmic per part del Consell Social a partir del qual la 
UAB pugui procedir a donar de baixa béns que consten a l’inventari general de drets i béns de la UAB sense 
haver de demanar l’autorització específica del Consell Social. 

  
Vist l’acord  pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 19 de març de 2015, en virtut del qual s’aprova el 
següent: 1)Proposar al Consell Social que autoritzi al rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i 
béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, 
vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar 
anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic, de 
conformitat amb el document annex; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació; 3) 

Encarregar la vicerectora d’Economia i d’Organització l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar 
els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S’ACORDA: 

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

1. Autoritzar al rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per 
valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a 
terceres persones, a proposta d ela Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al 
Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic, de 
conformitat amb el document CE 20/03-2015.  

2. Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment d’aquest acord.  

3. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  

 
  
  
 
Acord 21/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes pel lloguer d’espais a la UAB corresponents a l’exercici 2015. 
  
Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud de la Vicegerent de l’àmbit d’Economia en relació a la proposta de tarifes pel lloguer d’espais 
de la UAB per a l’any 2015. 

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

  
S’ACORDA: 

  
1. Aprovar les tarifes pel lloguer d’espais de la UAB corresponents a l’exercici 2015, d’acord amb el que 

consta en el document CE 21/03-2015.  
2. Comunicar el present acord a la Vicegerent de l’Àmbit d’Economia i al Cap de l’Oficina de Promoció 

Econòmica i Compres, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  

 
 
 
Acord 22/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Acord per a l’aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extres del PAS laboral del 5è al 6è 
Conveni. 

  
Exposició de motius 
  

Atesa la sol·licitud del gerent de la UAB de deixar constància de l’acord de la Comissió Negociadora del Personal 
d’Administració i Serveis Laboral de les universitats públiques catalanes de data 10 d’octubre de 2014 que 
aprova l’aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extres del PAS Laboral del 5è al 6è conveni, i 

de que l’esmentat acord sigui presentat al Consell Social de la UAB per a les competències que li corresponguin. 
  
Vistos els articles 90.e) i 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3, apartats g) i i), del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

1. Emetre un informe favorable sobre l’acord per a l’aplicació transitòria del canvi de meritació de les 
pagues extres del PAS Laboral del 5è al 6è conveni, d’acord amb el que consta en el document CE 
21/03-2015.  

2. Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB i a la vicegerebt d’Organització, als efectes que siguin 
oportuns.  

 

  
 
 
Acord 23/2015, de 26 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Fundació Privada Gespa: actuacions a l’edifici i moció del Claustre. 
  

Exposició de motius 
  
Atès el compromís de l’Equip de Govern, assolit a la sessió del Consell de Govern de data 10 de desembre de 
2014, de debatre i sotmetre a consideració del Consell de Govern la realització de les obres necessàries a 
l’edifici de l’Escola Bressol Gespa, per tal de poder iniciar la seva activitat el curs 2015-2016. 
  
Vista la moció del Claustre, aprovada en la sessió del 4 de març de 2015, per la qual el Claustre de la UAB insta 

a l’equip de govern a que la dotació econòmica que la UAB dedica a l’Escola Bressol Gespa no disminueixi en els 
exercicis dels anys 2015-2016 respecte a l’assignada a l’exercici del 2014. 
  
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de març de 2015, en virtut del qual s’aprova el 
següent: 
  

En relació a les actuacions de l’edifici: 
  

1) Efectuar les reformes necessàries a l’edifici de l’Escola Bressol Gespa per tal de poder iniciar la seva activitat 
el curs 2015-2016 (document CE X/03-2015); 2) Elevar el present acord al Consell Social per tal que exerceixin 
les seves competències; 3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l’execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
  

En relació a la moció del Claustre: 
  
1) No disminuir la dotació econòmica que la UAB dedica a l’Escola Bressol Gespa en els exercicis dels anys 
2015-2016 respecte a l’assignada a l’exercici del 2014; 2) Elevar el present acord al Consell Social per tal que 
exerceixin les seves competències; 3) Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

  
S’ACORDA: 
  

La Comissió Econòmica de la UAB es dóna per informada de les actuacions a l’edifici i a la moció del Claustre en 
relació a la Fundació Escola Bressol Gespa 
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I.3. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 
 

 
Acord 1/2015, de 4 de març, del Claustre pel qual s'acorda elegir els estudiants membres de la Mesa del 
Claustre, que tot seguit s'indiquen: 
 
2 estudiants 
 
Titulars: 

Guillem Garcia Solé 
David Montpeyó Garcia-Moreno 
 
Suplents: 

Alfonso Salinas Díaz 
M. Bruna Alvarez Mora 
 

 
 
Acord 2/2015, de 4 de març, del Claustre pel qual s'acorda elegir els representants dels estudiants del 
Claustre al Consell de Govern., que tot seguit s'indiquen: 
 
6 representants dels estudiants, entre els quals hi haurà almenys un representant de doctorat 

 
Titulars:  
Judit Abelló Franch  
Mar Ampurdanès Gutiérrez  
Alba Calderón Ruiz  
Nil Homedes Busquets  

Laura Gràcia Jodar   

David Montpeyó Garcia-Moreno (estudiant doctorat)  
 
Suplents: 
Matias Moreno Alegre  
Christian Sipirán Arévalo  
 
 

 
Acord 3/2015, de 4 de març, 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: 
 
1. Dotació econòmica a l’Escola Bressol Gespa. 

 

Des del 2010 fins al curs 2013-2014 l’aportació de la UAB a l’Escola Bressol Gespa s’ha vist reduïda en prop 
d’un 30% (de 267.000 € l’any 2010 a 190.000€ l’any 2014). Aquestes reduccions s’han traduït en pujades en la 
quota d’escolaritat de les famílies (de 419 E/mes l’any 2010 a 444 €/mes l’any 2014. 
 
Aquest darrer increment de quotes ha portat, el darrer curs, a una caiguda en les inscripcions d’alumnes del 
35% (amb només 39 matrícules). 

 
No obstant això, pel 2015 la vicerectora ha proposat reduir l’aportació de la UAB en un 60%, deixant-la en 
80.000 €. 
 
En cas de tirar-se endavant, aquesta nova reducció representaria el cop de gràcia per un projecte educatiu i 
formatiu pioner que és el darrer reducte en matèria de conciliació laboral i un dret històric de les treballadores i 
treballadors i de la comunitat universitària. 

 
En defensa de la Gespa i per evitar-ne el tancament, el Claustre de la UAB insta a l’equip de govern a que la 

dotació econòmica que la UAB dedica a l’Escola Bressol Gespa no disminueixi en els exercicis dels anys 2015-
2016 respecte a l’assignada a l’exercici del 2014. 
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2. Personal de suport a la recerca i personal temporal. 

 
Instar a l’equip de govern a que, mentre hi hagin negociacions que afecten al personal de suport a la recerca 
(Capítol VI) i a personal temporal (funcionari i laboral), no hi hagin acomiadaments ni finalitzacions de 
contracte. 
 
3. Compliment de resolucions d’Inspecció de Treball. 

 
Petició a l’equip de govern que compleixin les resolucions d’Inspecció de Treball relatives a: 
 

- Cobrir dues places estructurals en l’Àmbit de Participació. 
- Complir les recomanacions sobre els temes de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
4. Pagament de la part fixa del plus campus. 

 
Instar a l’equip de govern a que, vista la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a 
l’anomenada “part fixa del plus campus”, es procedeixi a fer el pagament d’aquest concepte a tots els membres 
del PAS de la UAB. 
 
5. Modificació del termini d’extinció dels doctorats reglats pel RD 778/1998. 
 

El Claustre de la UAB insta l’equip de govern de la Universitat, i en concret el seu rector, a prendre l’iniciativa i 
promoure de forma activa totes les mesures necessàries en el sí tant del Consejo de Universidades com en la 
Conferencia General de Política Universitaria, en aquest cas a través de l’interlocució amb el Secretari 
d’Universitats i Recerca de Catalunya, per tal d’exigir al titular del Ministerio de Educación de l’Estat Espanyol la 
modificació d’allò que disposa la “Disposició Transitoria Primera” del Real Decreto 99/2011 de 28 de Gener 
(BOE de 10 de febrer de 2011), en el sentit que l’extinció definitiva dels doctorats regulats pel RD 778/1998 no 

es produeixi el 16 de febrer de 2016, sinó el 30 de setembre de 2016, com inicialment s’havia comunicat des 
de diversos departaments de la UAB. 

 
6. Acords aprovats a anteriors sessions del Claustre. 
 
El Claustre de la UAB insta l’equip de govern de la Universitat a donar compliment ple i efectiu als acords 
6/2010 punts 8 i 10, 3/2011 punts 2 i 6, i 4/2012 punts 1, 2 i 3, adoptats pel Claustre de la UAB en sessions 

anteriors. 
 
Històric de Mocions de l’Assemblea (només mocions aprovades pel Claustre): 
 
Claustre del 16/12/2010 (equip de govern Anna Ripoll): 
 
Informe 

 
Moció sobre la retallada del 5% 
 

6. El Claustre insta l'equip de govern per tal que, si escau, adopti els acords pertinents i, un cop confirmada 
l'adequació jurídica de la proposta, insti els òrgans i entitats competents a deixar sense efecte la reducció del 
5% del sou del personal investigador en formació, de tal manera que l'import percebut en concepte de nòmina 

torni a ser el de maig de 2010 i que es reintegri amb efecte retroactius la quantitat corresponent des del mes 
de juny de 2010. 
 
Estat: Aprovada pel Claustre, rebutjada pel Consell de Govern però es va aconseguir recuperar el 5% per 
altres vies. 
 
Moció sobre la “Taxa de Serveis” 

 
8. El Claustre insta el Consell de Govern i el Consell Social per tal que, si escau, adoptin els acords o normes 
pertinents, de conformitat amb la legalitat vigent, per assumir el cost del preu de 40€ en concepte de serveis 
específics i suport a l'aprenentatge al personal investigador en formació. 
 

Estat: Aprovada pel Claustre, aprovada pel Consell de Govern però només s’ha aplicat als doctorands 
beneficiaris de programes subjectes a l’EPIF en interpretar que només aquests doctorands són PIF (cosa que 
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contradiu l’Estatut de la UAB que considera PIF a tots els doctorands) i malgrat el compromís de l’actual equip 

de govern d’aplicar l’exempció a tots els doctorands.  
 

Moció sobre la “Tutela acadèmica del Doctorat” 
 
10. El Claustre insta l'equip de govern que es respecti allò estipulat a les convocatòries dels ajuts predoctorals 
respecte la cobertura de la matrícula d'un programa de doctorat i, en aquest sentit, que s'interpreti que el preu 
en concepte de tutela de tesi està cobert pels ajuts. 
 

Estat: Aprovada pel Claustre, rebutjada pel Consell de Govern. 
 
Claustre del 20/12/2011 (equip de govern Anna Ripoll): 
 
2a. Moció sobre la “Taxa de Serveis” 
 
2. El Claustre insta al Consell de Govern i al Consell Social per tal que adoptin els acords o normes pertinents, a 

fi de donar compliment a la legalitat vigent, per suprimir definitivament l’aplicació de la taxa de serveis 
específics i suport a l’aprenentatge al personal investigador en formació (PIF), tenint en compte a aquest 
respecte el que disposa l’article 10.g del Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova 
l’Estatut de l’Estudiant Universitari, i donada la inadequació jurídica de l’aplicació d’aquesta taxa al PIF que ha 
quedat palesa amb l’adopció de l’Acord 28/2011, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel 
qual “la UAB assumeix el cost del preu en concepte de serveis específics i de suport a l’aprenentatge al personal 
investigador en formació aplicable al curs 2011-2012”. 

 
Estat: Aprovada pel Claustre, s’hauria de mirar si ha estat tramitada pel Consell de Govern, en tot cas s’està 
incomplint aquest acord (i el que s’havia acordat amb l’equip de govern ja del Ferran Sancho) donat que se 
segueix cobrant als doctorands que no gaudeixen d’ajuts subjectes de l’EPIF. 
 
Moció sobre la representativitat del PIF 

 
6. El Claustre insta a la rectora, Sra. Ana Ripoll Aracil, a prendre la iniciativa de reforma dels reglaments i 

normatives pertinents per tal d’adequar a la legislació vigent la representació del col·lectiu de doctorands de la 
UAB en el si del Consell de Govern i les seves comissions delegades i del Consell Social i les seves comissions. 
En el sentit de que qualsevol persona matriculada a un programa de doctorat de la UAB ha d’estar representada 
davant dels òrgans esmentats sota la categoria de “Personal investigador en formació”, en substitució de la 
categoria d’”Estudiant de doctorat”. Tot garantint que els representants del personal investigador en formació 

constitueixin al menys el 8% del total de membres que composen el Consell de Govern i les Comissions 
d’Economia i d’Organització, d’Investigació, de Personal Acadèmic i d’Estudis de Postgrau; i garantint la 
presència d’un representant del personal investigador en formació al Plenari del Consell Social de la UAB i a les 
Comissions Econòmica i Acadèmica. 
 
Estat: Aprovada pel Claustre, s’hauria de mirar si ha estat tramitada pel Consell de Govern, en tot cas no s’ha 
efectuat cap modificació de la representativitat del PIF.  

 
Claustre del 24/10/2012 (equip de govern Ferran Sancho): 
 

Moció contra les retallades salarials 
 
1.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta l’Equip de Govern i, a través d’aquest, la Gerència de la 

UAB i l’Àrea de Personal Acadèmic, a donar compliment a allò que disposa l’article 15 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en el sentit d’abonar íntegrament les retribucions de les beneficiàries i 
beneficiaris de programes d’ajuts subjectes a aquesta llei, com és el cas dels programes d’incorporació de 
Personal Investigador en Formació i de Personal Investigador Postdoctoral; i, en conseqüència, a abstenir-se 
d’aplicar cap reducció retributiva que no estigui contemplada explícitament en les convocatòries dels programes 
corresponents. 
 

Estat: Aprovada pel Claustre, s’hauria de mirar si ha estat tramitada pel Consell de Govern, la retallada del 5% 
es va aconseguir recuperar per altres vies, però la devolució de la retallada de les extres encara està pendent. 
 
3a. Moció sobre la “Taxa de Serveis” 
 

2.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el Consell de Govern i el Consell Social a suprimir 
l’obligatorietat de recepció dels conceptes gravats pel preus per “Serveis Específics i de Suport a 

l’Aprenentatge” a l’hora de formalitzar la matrícula en un programa d’estudis oficials o en un programa oficial 
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de doctorat impartit a la UAB, atesa la naturalesa jurídica de Preu Públic que posseeixen aquests conceptes i en 

compliment del que disposa el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. 

 
Estat: Aprovada pel Claustre, s’hauria de mirar si ha estat tramitada pel Consell de Govern, en tot cas ha estat 
flagrantment incomplerta per l’equip de govern. 
 
Moció per tenir una representació específica a la Mesa del Claustre 
 

3.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a prendre la iniciativa de reforma del 
Reglament del Claustre, pel que fa als seus articles 6 i 7, per tal d’adequar-los a allò que disposa l’article 7 dels 
Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, en el sentit que el Personal Investigador en 
Formació, en tant que col·lectiu constituent de la comunitat universitària, ha de tenir una representació 
específica a la Mesa del Claustre. 
 
Estat: Aprovada pel Claustre, s’hauria de mirar si ha estat tramitada pel Consell de Govern, però de moment 

continuem sense representació específica. 
 
Moció per que es compleixin les dues convocatòries anuals mínimes que hi ha d’haver al Claustre 
 
4.- Mitjançant aquest acord, el Claustre de la UAB insta el seu rector a convocar el ple del Claustre com a 
mínim dues vegades l’any, una d’elles dins el primer trimestre del curs acadèmic, tal i com contempla l’article 
56 dels Estatuts de la UAB aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, i atès el reiterat incompliment 

d’aquesta disposició per part de l’anterior equip rectoral. 
 
Estat: Aprovada pel Claustre, l’única que s’està complint mínimament. 
 
 

 
 

I.4. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 12/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2015-2016. 

 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2015-2016. 
 
Vista l’Ordre EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015. 
 

Vista l'Ordre ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals 

per a l'any 2015. 
 
Vist l'article 12.4.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2015-2016 va ser informada favorablement a la sessió 
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 13 de març 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 proposta de calendari acadèmic per al curs 2015-2016 que s'annexa. [Document] 
[Document] 

http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_2015-2016_CG190315_1
http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_2015-2016_CG190315_2
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SEGON.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
 
 
Acord 13/2015, de 19 de març, 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 27 de febrer i de 13 de març 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: 
 

- Desenvolupament Internacional  
- Joventut i Societat  
- Polítiques Socials i Acció Comunitària  

 

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

TERCER.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 14/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

Vistes les peticions de creació i modificació de títols de màster propi i de diplomes de postgrau que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 

posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Atès que la proposta de creació i modificació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis va ser 
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer 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 nou títol de màster propi següent, per al curs 2015/2016: 
 

- Màster en Neuromàrqueting  
 
SEGON.-  Aprovar la modificació de la denominació dels màsters propis i diplomes de postgraus següents:  
 

- Màster en Direcció de Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació, que passa a denominar-se Màster 
en Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació  

- Màster en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-se Màster en Estratègia i 
Creativitat Digital 

- Màster en Ciència i Benestar de l’Animal de Laboratori, que passa a denominar-se Màster en Laboratory 
Animal Science and Welfare  

- Diploma de Postgrau en Estratègia i Creativitat Interactiva, que passa a denominar-se Diploma de 
postgrau en Estratègia i Creativitat Digital  

- Diploma de Postgrau en Disseny de Publicacions Digitals, que passa a denominar-se Diploma de 
Postgrau en Disseny Web  

 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màster propi al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. 

 
QUART.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer, segon i tercer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 15/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 

 
Vist que el Consell Social de la UAB va aprovar, per acord de data 7 de juny de 2011, la normativa sobre la 
permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, amb l’objectiu d’assolir uns millors indicadors 

d’aprofitament i de rendiment dels estudiants davant de la nova estructuració dels ensenyaments universitaris 
iniciada per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril. 
 
Atès que aquesta normativa va entrar en vigor el curs 2011-2012 i s’ha aplicat durant els primers cursos 
d’implementació dels ensenyaments de grau i màster dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i 
vist que la Disposició Final Primera d’aquesta normativa estableix que s’ha de revisar al cap de tres anys 

d’haver entrat en vigor. 
 
Atesa la necessitat de modificar els articles de la Normativa sobre la permanència als estudis oficials de grau i 
de màster de la UAB, pel que fa als crèdits que poden matricular els alumnes de nou accés que s’incorporen al 
primer curs, tant si es matriculen en règim de dedicació a temps complet o en règim de dedicació a temps 

parcial; al termini de permanència i a l’obligatorietat de matricular les assignatures o mòduls bàsics o 
obligatoris no superats per poder matricular assignatures per primera vegada. 
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Vist l’article 46.3 de la Llei 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 

de 12 d’abril, que estableix que el Consell Social, previ informe del Consell de Coordinació Universitària, 
aprovarà les normes que regulen el progrés i la permanència a la universitat dels estudiants.  

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Atès que la proposta de modificació de la normativa sobre la permanència als estudis oficials de grau i de 

màster de la UAB va ser informada favorablement a la sessió de la  Comissió d’Afers Acadèmics de 13 de març 
de 2015 . 
 
Atès que la normativa sobre la permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB es va incorporar com 
a Títol V del Text Refós de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial decret  1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de 
juliol. 

 
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 i de la vicerectora d’Investigació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la Normativa sobre la permanència en els estudis oficials de 
grau i de postgrau a la UAB. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest informe al Consell Social per tal que exerceixin les competències que li són pròpies. 
 

TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment d’aquesta 
acords, i, especialment, pel que fa al tràmit d’aprovació d’aquesta normativa.  

 
QUART.- Incorporar el text d’aquesta normativa que resulti aprovat pel Consell Social al Títol V del Text Refós 
de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial 
decret  1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 

 
 
Acord 16/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vistes les propostes de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, de la vicerectora d’Investigació i del 
vicerector de Relacions Internacionals de modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 

de març de 2011 i les seves posteriors modificacions. 
 
Atesa la necessitat de: 

 
- actualitzar el Títol III (del reconeixement de crèdits), capítol III, per tal d’adaptar el seu articulat a la 
modificació del l’article 13.3 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, introduïda pel Reial decret 43/2015, 

de 2 de febrer, pel que fa al reconeixement de crèdits quan s’accedeix a ensenyaments que pertanyen a la 
mateixa branca de coneixement dels estudis previs. 
 
- actualitzar el Títol IV (de l’avaluació), per tal d’introduir l’obligatorietat d’un sistema de recuperació en cada 
convocatòria; establir la competència per actualitzar els continguts de les guies docents; regular la 
determinació dels criteris per qualificar una assignatura amb un No Presentat, i actualitzar els criteris per a la 
sol•licitud d’avaluació curricular mitjançant compensació. 

 
- actualitzar el Títol VII (dels programes d’intercanvi), pel que fa als estudiants que poden acollir-se als 
programes d’intercanvi; als criteris de selecció per participar en un programa d’intercanvi de l’alumnat de la 
UAB; al pagament de les beques, i a les funcions de l’Àrea de Relacions Internacionals. 
 

- actualitzar el Títol IX (dels estudis de màster), pel que fa al nombre de crèdits màxim que pot tenir el treball 
de fi de màster en els estudis de màster de més de 90 crèdits. 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Normativa_Permanencia_estudiants_CG190315
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-actualitzar el Títol XII (dels estudis de Doctorat de conformitat amb el RD 99/2011), per tal d’adequar 

diferents aspectes del seu articulat a la pràctica i legalitat vigents com, entre d’altres, l’adaptació a la creació de 
l'Escola de Doctorat, la simplificació dels processos, la descentralització en la presa de decisions, la introducció 

de la menció UAB de doctorat industrial, i la defensa de la tesi doctoral per videoconferència. 
 
-actualitzar el Títol XIII (dels programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de màster) en relació amb 
els crèdits mínims que els estudiants d’un programa de grau amb títol múltiple per reconeixement acadèmic 
han de superar a la UAB per tenir dret al títol de grau de la UAB. 
 

-derogar el contingut del Títol XIV i l’annex XVIII (de l’homologació de títols i estudis estrangers de màster) 
arrel de l’entrada en vigor del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i 
el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i 
per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la 
correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials 
d’Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat; i la necessitat d’introduir una 
disposició transitòria aplicable als procediments iniciats d’acord amb la legislació anterior. 

 
-actualitzar l’annex IX (de les qualificacions), pel que fa a la qualificació del No Presentat. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 

cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
Vist l'article 14.3.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de doctorat. 

 
Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser 

informades favorablement a la sessió de la Comissió de Doctorat de 25 de febrer de 2015 i a la sessió de la  
Comissió d’Afers Acadèmics de 13 de març 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 i de la vicerectora d’Investigació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 

2011 i modificada en diferents ocasions essent la darrera el 22 de juliol de 2014, en els termes que s’annexen. 
[Document] [Document] 
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, a la vicerectora d’Investigació i al 
vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
 
Acord 17/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de la UAB referent a la modificació de les seccions 3a i 4a del 
Capítol II, del Títol I, del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
matèria d’Investigació, relatiu als grups de recerca i als centres d’estudis i de recerca de la UAB. 
  
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa 

de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca. 
  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Normativa_Academica_CG190315
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Vista la proposta de modificació d’articles de les seccions 3a i 4a del Capítol II, del Títol I, del text refós pel qual 

s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació en relació a 
l’equiparació del règim jurídic dels grups de recerca de la UAB als reconeguts per la Generalitat de Catalunya i 

determinats canvis a la regulació dels centres d’estudis i de recerca d’acord amb el text que s’incorpora com a 
document . 
 
Vist l’informe favorable acordat per la Comissió d’Investigació en sessió de data 2 de març de 2015 pel qual es 
proposa la modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i 47/2014, de dates 2 

de març de 2011, 5 de juny de 2013 i 22 de juliol de 2014 d’acord amb el text anteriorment esmentat 
incorporat com a document 1.  
 
Vist l'article 60 dels estatuts segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la 
Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les directrius, 
normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, recerca, 
recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.  

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de 

Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i 
47/2014, de dates 2 de març de 2011, 5 de juny de 2013 i 22 de juliol de 2014, respectivament, en el següent 
sentit:  
 
Ú. Modificació dels articles 8, 9, 10,11,12,13, 15, 17.1 i 18.1.c) en els termes del document que s’annexa. 
[Document] 

 
DOS.   Incorporar una nova disposició transitòria quarta d’acord amb allò que s’indica en el document. 

  
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 18/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari que regula el complement per a l’exercici de càrrecs acadèmics. 

 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 

 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en matèria de càrrecs 
acadèmics de gestió i de direcció de la UAB i que va ser modificada per Acord de Consell de Govern de 12 de 

juny de 2014. 
 
Atès que per aconseguir un millor control de les propostes de nous nomenaments i cessaments dels càrrecs de 
l’estructura variable, s’ha considerat oportú modificar la redacció de l’article 5 apartat 2 tot establint que les 
notificacions s’adreçaran a la Secretaria del Rector o Rectora en comptes de a l’Àrea de Personal Acadèmic, 
Investigador en Formació i de Suport a la Recerca. 
 

Vist que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada el dia 19 de febrer de 2015 va informar 
favorablement pel que fa a la modificació de l’esmentada normativa, així com va acordar elevar-la al Consell  
de Govern per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern de la UAB, aprovat per Acord de 26 de febrer de 

2004 i modificat per darrera vegada per Acord de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del 
Consell de Govern per regular sobre assumptes objecte de la seva competència en matèria d’organització de 

l’administració universitària i dels recursos humans. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Normativa_Investigacio_CG190315
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la 

UAB, que s'annexa. [Document] 
 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Encarregar la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 

 
 
Acord 19/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, de data 19 de desembre de 2015, en què 
sol·licita l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf).  
 

Vist l’article 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, que regula l’adscripció de centres d’educació superior a una universitat pública.  
 
Vist l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que l’adscripció 
de centres docents a una universitat pública correspon al departament competent en matèria d’universitats, a 
proposta del Consell Social i amb l’informe previ del Consell de Govern. 

 
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de 

centres docents d’ensenyament superior. 
 
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 en matèria d’adscripció i vinculació de centres. 
 
Atès que la proposta d’adscripció de l’Escola l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació 
(fUABf) a la UAB va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics d’19 de gener de 
2015. 
 
Vist el que disposa l’article 35 dels Estatuts de la UAB sobre l’adscripció i vinculació de centres d’ensenyament a 

la UAB. 
 
Atès que en data 27 de gener de 2015 el Consell de Govern va acordar obrir un període d’informació de 15 dies 

per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, facultats i escoles pugessin presentar 
al·legacions en relació amb l’expedient d’adscripció de l’Escola Doctor Robert com a centre adscrit a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, termini que es va fer efectiu a partir del dia 4 de febrer de 2015. 

 
Atès que en el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
Vistos els termes de la proposta de conveni de col·laboració acadèmica.  
 
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.- Proposar l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) com 
a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que s’annexa. 

[Document]  
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SEGON.- Elevar la proposta d’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació 
(fUABf) com a centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Social perquè exerceixi les 

seves competències 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l’execució i el seguiment de l’acord 
anterior. 
 
QUART.- Comunicar aquests acords a la Fundació Autònoma de Barcelona i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als 

efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

Acord 20/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre 
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist 
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la 
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat 
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement. 

 
Vist que en data 9 de setembre de 2014 els Patronats de la Fundació Escola de Prevenció i Seguretat Integral 
(FEPSI) i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) van acordar la fusió de les dues entitats 
mitjançant l’absorció de la FEPSI per part de la FUAB. 
 
Vist que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB 

comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI), en 
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FEPSI, seran assumits 

per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva 
adscripció a la UAB. 
  
Vist que la desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI) està condicionada a l’adscripció de 
l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta desadscripció es 

produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el departament competent en 
matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què preveu el Decret 390/1996, de 
2 de desembre. 
 
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
 

Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula 
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.  
 

D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Atès que la proposta de desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral a la UAB va ser informada 

favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015. 
 
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les 
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si 
ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de 
Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.  
 

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

 
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris 

d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre 
la proposta de desadscripció de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral a la UAB i, eventualment, que les 
facin arribar a la Secretaria General.  
 
SEGON.- Comunicar l’acord anterior als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles. 
 

 
 
Acord 21/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre 
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB, i vist 
que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la 

creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat 
organitzar, gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.  
 
Vista que l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB 
comportarà que tots els drets i obligacions assignats a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, en 
virtut del conveni d’adscripció signat, en data 21 de novembre de 2011, entre la UAB i la FUAB, seran assumits 
per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la data de la seva 

adscripció a la UAB. 
 
Vist que la desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) està condicionada a 
l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) a la UAB, i que aquesta 
desadscripció es produirà quan, un cop finalitzat el procés d’adscripció de la fUABf, així ho aprovi el 
departament competent en matèria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el què 

preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre. 
 

Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
 
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula 
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.  

 
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Atès que la proposta de desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a la UAB va ser 
informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015. 
 
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les 

facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si 
ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de 
Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris 
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre 

la proposta de desadscripció de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i, eventualment, 
que les facin arribar a la Secretaria General.  
 
SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.  
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Acord 22/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 

 
De conformitat amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i amb els Estatuts de la UAB, la 

UAB ha mantingut una política d’adscripció i de vinculació de centres externs  en funció de si els estudis 
impartits tenen caràcter oficial o propi. 
 
A partir de l’adequació a l’espai europeu d’educació superior dels estudis ofertats per la UAB, moltes de les 
titulacions impartides per escoles vinculades han derivat en titulacions de caràcter oficial, la qual cosa ha 
comportat un procés d’adscripció d’aquests centres. 

 
Actualment només resta com a escola vinculada l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) la qual 
ofereix els estudis propis de Direcció de Comerç i Distribució. Atès que aquesta titulació no podrà tenir caràcter 
oficial, l’Equip de Govern proposa la desvinculació d’aquest centre.  
 
Vist l’acord 82/2013, de 9 d’octubre, del Consell de Govern de la UAB, pel qual es dona per assabentat de l’inici 
del procés de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) de la Universitat Autònoma 

de Barcelona. 
 
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
 
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula 
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya.  

 
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Atès que la proposta de desvinculació de l’Escola Superior de Comerç i Distribució a la UAB va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2015. 
 

De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les 
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si 

ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de desadscripció de l’Escola Universitària de 
Ciències de la Salut i de l’Escola Universitària de Ciències Socials de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris 
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre 

la proposta de desadscripció de l’Escola Superior de Comerç i Distribució de la UAB i, eventualment, que les 
facin arribar a la Secretaria General. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles.  
 
 

 
Acord 23/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud de canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert, adscrita a la UAB de conformitat amb l’Ordre 
ECO/198/2014, de 13 de juny, a favor de la Fundació Salut i Envelliment UAB.  
 
Vist els articles 5 i 11 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 

orgànica 4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist els articles 105 i 109 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist el Decret 390/1996, de 2 de desembre, que regula el règim d’adscripció a les universitats públiques de 

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

la UAB. 
 

Vist l'article 12.4.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 en matèria d’adscripció i vinculació de centres. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat,  el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el canvi de titularitat de l’Escola Doctor Robert a favor de la Fundació Salut i Envelliment 

UAB. 
 
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat que faci el seguiment de l’acompliment 
dels acords anteriors. 
 

QUART.- Comunicar aquests acords a la Fundació Salut i Envelliment UAB i a l’Àrea d’Afers Acadèmics als 
efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 

Acord 24/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització en relació amb l’autorització per donar de baixa 
béns mobles.  
 

Atès que en virtut de l’acord del Consell de Govern número 53/2011, de 13 de juliol, es va encarregar a la 
secretària general l’elaboració d’una proposta de procediment que desenvolupi i simplifiqui la tramitació dels 
expedients de disposició de béns patrimonials de la UAB. Aquesta proposta es troba actualment en procés 
d’elaboració, però esdevé oportú avançar en alguns aspectes. 
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix que ‘són competències del Consell de Govern: (...) q) 
Proposar al Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com 

l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials’.  
 
Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya (LUC), estableix que 

‘correspon al Consell Social autoritzar el rector o rectora a adoptar els acords d’adquisició, disposició i 
gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels béns mobles de la 
universitat, els títols de valor i les participacions socials’. 

 
Atès que recurrentment la UAB té necessitat de desfer-se de determinats béns i donar-los de baixa de 
l’inventari general de béns i drets de la UAB per circumstàncies tals com vendes, robatoris, 
deteriorament/deixalleria, donacions per valors inferiors als 1.500 euros cadascun.   
 
Atès que es considera necessari la concreció d’un límit econòmic per part del Consell Social a partir del qual la 
UAB pugui procedir a donar de baixa béns que consten a l’inventari general de drets i béns de la UAB sense 

haver de demanar l’autorització específica del Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 

 
PRIMER.- Proposar al Consell Social que autoritzi al rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i 

béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, 
vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar 
anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació. 
 

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

Acord 25/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que per acords de dates 31 de gener de 2008 i 28 de febrer de 2008 del Consell de Govern i del Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament, es va aprovar la participació de la UAB en el 
Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) la constitució del qual va ser aprovada per 
Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya núm. GOV/210/2008, de 16 de desembre, i integrat per la 
Generalitat de Catalunya, a través del Departament competent en matèria de recerca i per la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que en data 18 de juliol de 2013 la Generalitat de Catalunya va comunicar la seva voluntat de desvincular-
se del consorci i que en data 17 de setembre de 2013 el Govern de la Generalitat va acordar promoure les 
actuacions necessàries per fer efectiva la desvinculació de l’Administració de la Generalitat del Consorci MOVE. 
 

Atès que en data 4 de febrer de 2014 es va constituir la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Economics promoguda únicament per la Fundación Urrutia Elejalde com a entitat promotora, amb la finalitat 

d’impulsar la investigació en economia; ajudar a consolidar un model de recerca basat en la competitivitat 
internacional i l’excel·lència científica i de gestió; i col·laborar amb altres institucions de recerca de l’àrea de 
Barcelona per aconseguir que Barcelona sigui la capital sud-europea de la investigació en economia, i pol 
mundial d’atracció d’estudiants i d’investigadors avançats. 
 

Atès que la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics té un patronat integrat per nou (9) 
patrons, dos (2) dels quals són designats per la Fundació Parc de Recerca de la UAB. 
  
Atès que per acords de dates 10 de desembre de 2014 i 18 de desembre de 2014 del Consell de Govern i del 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectivament, es va aprovar la dissolució del 
Consorci ‘Markets, Organitzacions and Votes in Economics’ (MOVE) mitjançant la cessió global d’actius i passius 
a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics en els termes del projecte de dissolució per cessió 

global d’actius i passius i de la memòria sobre la viabilitat de l’operació. 
 
Atès que va quedar pendent la formalització amb la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics la 

cessió d’ús d’espais corresponents i que persisteix la voluntat tant de l’esmentada Fundació com de la 
Universitat de cedir l’ús d’espais perquè l’esmentada Fundació pugui desenvolupar les seves finalitats 
fundacionals, en les següents condicions:  

 
- Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a la 

planta 1, despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 
 

- Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i despeses de 
fluïds. 

  

- Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic 
període de 5 anys més. 

 
- Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes 

in Economics.   

D’acord amb allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
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refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del 

reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 

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.- Autoritzar la cessió d’ús a la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics d’uns espais 
que es passen a identificar, en els següents termes:   
 

- Objecte: Espais de superfície 20 m2, ubicats a l’espina B3 de la Facultat d’Economia i Empresa, a la 
planta 1, despatx B3-114; i, a més a més, 20 m2 del despatx B3-112G. 

 

- Cànon: 7.800 € anuals, a raó de 195 € / m2/ any el qual inclou despeses de manteniment i despeses de 
fluïds. 

  
- Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per un únic 

període de 5 anys més. 
 

- Destinació: Activitats pròpies de la finalitat fundacional de la Fundació Markets, Organizations and Votes 

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

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

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

 
 
Acord 26/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) és titular de d’una Sol·licitud de Patent Prioritària 
EP11382257 –presentada el 27 de juliol de 2011 (abandonada)- i d’una Sol·licitud de Patent Internacional 
PCT/EP2012/064797, presentada el 27de juliol de 2012 i extensió Nacional/Regional al Canada (CA2843182),  

als EEUU (13/235,287) i a Europa  (EP2750519) desenvolupada pel grup de recerca de la doctora Montserrat 
Llagostera (Tecnologia). 
 

Atès que en data 8 de març de 2014 la UAB va formalitzar amb ENSIS SCIENCES, S.L. i amb GUM PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC un contracte d’opció per negociar de forma exclusiva un contracte de llicència amb la 
UAB sobre l’esmentada tecnologia. 

 
Atès que la UAB i GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC estan interessades en formalitzar un contracte de 
llicència sobre la Tecnologia anteriorment indicada, en virtut de la qual la UAB llicencia, amb exclusivitat, la 
Sol·licitud de Patent Prioritària EP11382257 –presentada el 27 de juliol de 2011 (abandonada)- i d’una 
Sol·licitud de Patent Internacional PCT/EP2012/064797, presentada el 27de juliol de 2012 i extensió 
Nacional/Regional al Canada (CA2843182),  als EEUU (13/235,287) i a Europa  (EP2750519) i un know how, en 
tot el món i pel termini de durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i condicions en els 

termes establerts. 
 
Vist l’informe d’idoneitat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 13/3/2015. 
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 

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

dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
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Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  

 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 

sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i de 
Planificació, s'eleva al Consell de Govern de la UAB, per a la seva aprovació, si escau, la següent  

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar la formalització d’un contracte de llicència amb GUM PRODUCTS INTERNATIONAL, INC 
sobre la Sol·licitud de Patent Internacional PCT/EP2012/064797 i extensió Nacional/Regional al Canada 
(CA2843182),  als EEUU (13/235,287) i a Europa  (EP2750519) i un know-how, en tot el món i pel termini de 
durada dels drets de propietat industrial, a canvi d’un cànon i condicions establert. 

 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 

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

 
 
 
Acord 27/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

1. Atès que el grup de recerca BEG de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està liderant el projecte 
“Development and implementation of decentralised solar-energy-related innovative technologies for public 
buildings, in the Mediterranean Basin countries” (Projecte DIDSOLIT-PB), número de referència: 94/4316, 
amb altres sis institucions, ‘Institute for Innovation & Sustainable development (AEIPLOUS)’ de Grècia, 
’Egyptian Association for Energy and Environment (EAEE)’ d’Egipte, ‘Al-Balqa' Applied University (BAU)’ de 
Jordània, ‘Alexandria University (AU)’ d’Egipte, ‘Ciheam-Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICH) 
de Grècia i ‘Eco-System Europa, SL (EsE)’ d’Espanya.  

 
Atès que aquest el Projecte DIDSOLIT-PB està finançat per fons europeus (programa ENPI-CBCMED) el principal 
objectiu del qual es la promoció i implementació d’innovacions tecnològiques i de transferència del coneixement 

en el camp de l’energia solar, inclosos l’arrelament en el sector privat i especialment de les petites i mitjanes 
empreses, la qual cosa es pot implementar concretament pels processos de contractació del sector públic i, per 
tant, és un Projecte que es centra en energies renovables. 

 
Atès que, en virtut de l’esmentat projecte finançat, la UAB ha de portar a terme quatre (4) instal·lacions 
d’energies solars innovadores en edificis de propietat pública la titularitat de les quals haurà de ser cedida al 
propietari de naturalesa pública titular de l’edifici. 
 
2. Atès que en data 10 de febrer de 2014, la UAB en qualitat d’entitat coordinadora, va publicar al DOGC la 
licitació núm. 3/2014 del contracte de subministrament i instal·lació d’un sistema pilot de tecnologia DISH 

STIRLING i PARABOLIC TROUGH, el qual es va dividir en dos lots:  
 

- Lot 1: Fabricació, instal·lació i posada en funcionament del sistema pilot DISH STIRLING i del sistema 
solar PARABOLIC TROUGH, adjudicat a SOLTERM INSTAL·LACIONS, SCP en data 11 d’abril de 2014 
perquè s’executés en el termini de 14 setmanes des de la seva formalització. 
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- Lot 2: Servei de consultoria, supervisió d’instal·lació, anàlisi de funcionament dels sistemes pilots 

referits i formació en relació a les anteriors instal·lacions pilots, adjudicat a la Universitat Politècnica de 
Catalunya.  

 
Atès que un cop adquirit per la UAB el sistema pilot DISH STIRLING i sistema solar PARABOLIG TRHOUGH, la 
UAB en data 2 de desembre de 2014 va formalitzar un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica 
de Catalunya. 
 
Atès que els esmentats equipaments tenen la condició de prototipus i per a tal finalitat van ser adquirits per la 

UAB i, per tant, un cop finalitzat el projecte científic que va finançar l’adquisició dels aparells, aquests es 
consideren amortitzats.  
 
Atès que a l’acord formalitzat entre la UAB i la Universitat Politècnica de Catalunya es va pactar que en una 
primera fase la UAB, titular dels prototipus tenia el dret d’ús d’espais de les respectives institucions per ubicar-
los i fer-los servir i que, posteriorment, en una segona fase, un cop amortitzat el valor del prototipus per haver 
finalitzat el projecte científic, les esmentades institucions esdevindrien titulars dels esmentats prototipus.  

 
Atès que aquests pactes de transmissió de titularitat del bé moble van quedar sotmesos a l’aprovació per part 
dels òrgans de govern de la UAB. 
 
3. Atès que la UAB va treure les següents licitacions:  
 

- 2/2015: Servei d’execució de tres instal·lacions fotovoltaiques integrades (BIPV) en edificis públics, el 

qual va ser adjudicat pels tràmits del procediment negociat sense publicitat a l’empresa TFM ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA, S.A. 

 
- 4/2015: Subministrament de mòduls fotovoltaics per tres aplicacions BIPV en edificis públics, el qual va 

ser adjudicar pels tràmits del procediment negociat sense publicitat a l’empresa VIDURGLASS, S.L.  
 

- 5/2015: Subministrament dels inversors i els sistemes de control i monitorització (BOS) de tres 
instal·lacions fotovoltaiques en edificis públics, el qual va ser adjudicar pels tràmits del procediment 

negociat sense publicitat a l’empresa ABC SANT CUGAT, S.L. 
 
Atès que la UAB vol formalitzar tres acords amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la Fundació Sanitària Mollet 
i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut dels quals la UAB es comprometrà a instal·lar en edificis de la 
seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides mitjançant les contractacions 2/2015, 4/2015 i 

5/2015, respectivament, i un cop finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la UAB cedirà la 
titularitat dels referides instal·lacions a les institucions públiques recipiendàries, d’acord amb els termes de 
l’esmentat Projecte de recerca. 
 
4. Vist allò que disposen els articles 92 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del 

reglament del patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar el conveni de col·laboració signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya en data 2 de desembre de 2014 per ubicar sistema pilot de tecnologia DISH STIRLING 
i PARABOLIC TROUGH a edificis de titularitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i per la seva posterior 
cessió.   

 
SEGON.- Autoritzar la formalització de tres convenis de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la 
Fundació Sanitària Mollet i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en virtut dels quals la UAB es comprometrà a 
instal·lar en edificis de la seva titularitat les instal·lacions energètiques adquirides mitjançant les contractacions 
2/2015, 4/2015 i 5/2015, respectivament, i un cop finalitzat el període del Projecte de recerca DIDSOLIT-PB, la 

Universitat Autònoma de Barcelona cedirà la titularitat dels referides instal·lacions a les institucions públiques 
recipiendàries, d’acord amb els termes de l’esmentat Projecte de recerca. 
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TERCER.-  Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 

 
QUART.- Encarregar la vicerectora d’economia i organització l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

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

Acord 28/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l'acord de la Junta de l’Escola d’Enginyeria de data 14 de novembre de 2014 pel qual se sol·licita al Consell 
de Govern el nomenament del doctor Tatsuo Itoh, com a doctor honoris causa de la UAB. 
 
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada 
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern 

podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la 
Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.  
 
Atès que el Consell de Govern no ha atorgat cap doctor honoris causa de la UAB a l’Escola d’Enginyeria i, per 
tant, compleix els requisits exigits a la normativa abans esmentada. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la l’Escola d’Enginyeria, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS  
 

Primer.- Nomenar el doctor Tatsuo Itoh, doctor honoris causa de la UAB. 
 

Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Campus l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Escola d’Enginyeria. 
 

 
 
Acord 29/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l'acord de la Junta de la Facultat d’Economia i Empresa de data 29 de gener de 2015 pel qual se sol·licita al 
Consell de Govern el nomenament del doctor Timothy Jerome Kehoe, com a doctor honoris causa de la UAB.  
 

Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada 
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern 
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la 

Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.  
 
Atès que el Consell de Govern va atorgar un doctor honoris causa de la UAB a l’antiga Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials, transformada en l’actual Facultat d’Economia i Empresa per la fusió amb l’Escola 
Universitària de Ciències Empresarials, en data 19 de desembre de 2007 i, per tant, compleix els requisits 
temporals exigits a la normativa abans esmentada. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de d’Economia i Empresa, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Nomenar el doctor Timothy Jerome Kehoe, doctor honoris causa de la UAB. 

 
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Campus l'execució i el 

seguiment d'aquest acord. 
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Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat d’Economia i Empresa. 
 

 
 
Acord 30/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l'acord de la Junta de la Facultat de Biociències de data 5 de març de 2015 pel qual se sol·licita al Consell 
de Govern el nomenament del doctor Francisco José Ayala, com a doctor honoris causa de la UAB.  

 
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada 
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern 
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la 
Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.  
 
Atès que el Consell de Govern va atorgar un doctor honoris causa de la UAB a Facultat de Biociències en data 1 

de febrer de 2007 i, per tant, compleix els requisits temporals exigits a la normativa abans esmentada. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Bociències, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Nomenar el doctor Francisco José Ayala, doctor honoris causa de la UAB. 
 
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Campus l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 

 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Biociències. 

 
 
 
Acord 31/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

Vist que l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que els membres 
del Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un 
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits 
pel mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys. 
 
En data 4 de març de 2015 es van incorporar al Claustre els nous membres escollits en representació dels 
estudiants i es van escollir els representants dels estudiants en el Consell de Govern. Això ha comportat que 

l’estudiant del Consell de Govern membre del Consell Social ha causat baixa com a membre del Consell de 
Govern i, per tant, que s’hagi de procedir a l’elecció d’aquest estudiant. 
 

Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 18 de març de 2015. Per tal que els 
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de 
consulta.  

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

PRIMER.- Nomenar l’estudiant David Montpeyó Garcia-Moreno representant del Consell de Govern en el Consell 
Social. 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a la persona que resulti escollida i al Consell Social. 
 

TERCER.- Ordenar la publicació d’aquests nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
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Acord 32/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

En data 4 de març de 2015 es van incorporar al Claustre els nous membres escollits en representació dels 
estudiants i es van escollir els representants dels estudiants en el Consell de Govern. Això ha comportat que 
l’estudiant del Consell de Govern membre del Consell d’Estudiants de la UAB ha causat baixa com a membre del 
Consell de Govern i, per tant, que s’hagi de procedir a l’elecció d’aquest estudiant. 
 
Vist el Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en data 25 d’abril de 2012, 

el qual estableix en el seu article 2.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un estudiant que 
sigui membre del Consell de Govern. 
 
Vist el Reglament de funcionament intern del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en 
data 5 de juny de 2013 i ratificat per acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2013, el qual estableix en 
el seu article 1.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un dels representants dels estudiants al 
Consell de Govern, a proposta del Consell d’Estudiants de la UAB. 

 
En aquest sentit, el Consell d’Estudiants ha estat requerit per tal que presentin la seva proposta d’estudiant 
membre del Consell de Govern que serà també membre del Consell d’Estudiants de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar David Montpeyó Garcia-Moreno representant dels estudiants del Consell de Govern en el 
Consell d’Estudiants de la UAB. 
 

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a la persona que resulti escollida i al Consell d’Estudiants de la 
UAB. 

 
 
 
Acord 33/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

Atès que, de conformitat amb l’article 4 del Reglament del Consell de Govern i de l’article 4.1. de la Normativa  
de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, les comissions del Consell 
de Govern tenen un mandat de quatre anys, si bé el sector dels estudiants del Claustre es renova cada dos 
anys. 
 
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB estableix: 

 
1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel Consell de 
Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el que estableix 

l'article 24 del Reglament del Consell de Govern. 
 
2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre els 

membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han de 
proclamar el titular i el suplent. 
 
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de ser 
proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat de 
postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
 

Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern 
 
1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures, que 
serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la universitat. 
  

2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la Secretaria 
General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la comunitat universitària. 
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3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i ordenant 

els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que compleixin les 
condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de les eleccions deixés 

vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació. 
 
Atès que correspon al Consell de Govern l’elecció dels següents membres en representació dels estudiants: 
 
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS 
2 estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 

 
COMISSIÓ D’AFERS D’ESTUDIANTS 
6 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells el seu president. 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ 
2 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
 

COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
2 estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
 
COMISSIÓ DE DOCTORAT  
2 estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre. 
 
Atès que en data 4 de març de 2015 es van incorporar al Claustre els nous membres escollits en representació 

dels estudiants i, per tant, s’ha de procedir a l’elecció dels membres de la Comissió de Doctorat en 
representació dels estudiants claustrals. Així mateix, des del Consell d’Estudiants de la UAB han fet arribar la 
seva proposta de membres de les comissions del Consell de Govern en representació dels estudiants. 
 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 18 de març de 2015. Per tal que els 
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de 

consulta.  
 

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

 
PRIMER.-Elegir els estudiants membres de les comissions del Consell de Govern, en els termes que consten al 
document que s'annexa [Document] 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les 
comissions. 
 

TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent al col·lectiu d’estudiants. 
 
 

 
Acord 34/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la 
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la 
comunitat universitària de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que 
estableixi el consell de govern o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas, 
han de garantir la representació dels estudiants. 
 
En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar 

designar com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la 
mateixa Junta de Govern. 
 
De conformitat amb l'article 3.a del Reglament del Consell d'Estudiants de la UAB aprovat pel Consell de Govern 
en data 25 d'abril de 2012, el qual estableix que una de les competències d'aquest Consell d'Estudiants és 

representar la comunitat estudiantil de la UAB, entre d'altres, en la Conferència General del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, només en podran presentar candidatura per a aquesta elecció els estudiants 

membres del Consell de Govern que siguin membres del Consell d'Estudiants de la UAB. 

http://www.uab.cat/doc/Representants_estudiants_comissions_CG190315
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Atès que l’estudiant escollit en data 5 de juny de 2013 ha perdut la condició de membre del Consell de Govern, 
correspon ara la designació del representant dels estudiants. 

 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 18 de març de 2015. Per tal que els 
membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de 
consulta.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar Jèssica Marquès Hurtado l’estudiant representant de la UAB a la Conferència General del 
Consell Interuniversitari de Catalunya, en substitució del que ha causat baixa.  

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
 
 
Acord 35/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 

Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
 
L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca. També s'encarrega de notificar el resultat de l'avaluació a les persones 

interessades d'acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d'assignació al 

Consell Social. 
 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 

traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat de la 
UAB que han obtingut avaluació positiva. [Document] 
 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 

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

Acord 36/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut d'Infància i Món Urbà en virtut 
d'acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998. 
 

Atesa la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local, en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatiu al 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributiusautonomics_professorat_funcionari_CG190315
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règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptables i de 

control de l'esmentada adscripció.  
 

Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i 
procediment de separació dels membres dels consorcis i liquidació d’aquestes entitats.  
 
Atès que en sessió de data 30 de setembre de 2014 el Consell de Govern del Consorci Institut d'Infància i Món 
Urbà va aprovar inicialment la modificació dels estatuts en els termes del document , per incorporar les 

modificacions establertes als preceptes legals a dalt esmentats i notificar-lo als membres associats perquè 
presentessin les esmenes que consideressin adients. 
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 

universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i 
Territori, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà en sessió de data 30 
de setembre de 2014 pel qual es va aprovar la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 

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

Acord 37/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que per acord del Consell de Govern núm. 81/2014, de 10 de desembre, es va autoritzar la formalització 
d’un conveni de col·laboració amb el Consorci Públic Corporació Sanitària Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic 
SAU, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SAU i la Fundació Parc Taulí per la creació d’un Institut 
d’Investigació i Innovació Sanitària, sense personalitat jurídica pròpia, amb la denominació ‘I3PT’ per a la seva 
acreditació com a Institut d’Investigació Sanitària Carlos III. 

 
Atès que a la part expositiva de l’esmentat acord es va establir que el procés d’acreditació de l’esmentat 
Institut requeriria l’aprovació per part de tots els òrgans de govern de les institucions participants d’una sèrie 

de documents els quals es passen a relacionar i aportar: (i) Estàndards de producció científica; (ii) Vinculació 
jurídica; (iii) Estructura organitzativa; (iv) Naturalesa docent; (v) Pla estratègic; (vi) Comitè Assessor 
Científic; (vii) Mapa de Processos; (viii) Pla de Qualitat; (ix) Pla de formació; (x) Registre d’activitats; (xi) 

Registre de Personal; (xii) Procediment de compres; (xiii) Transferència de tecnologia; (xiv) Serveis comuns 
de recolzament: Serveis comuns de recolzament UCT, Serveis comuns de recolzament AAC, Serveis comuns de 
recolzament CIMD, Serveis Comuns de recolzament CEMBS, Unitat d’assajos clínics, Pla de recolzament de 
grups d’investigació (referència); (xv) Memòria i (xvi) Memòria científica 2012-2013. 
 
Atès que un cop aprovats aquests documents pels esmentats òrgans de govern també seran objecte de 
consideració, deliberació i votació pel present Consell de Govern. 

 
Vist l'article 64.s) dels estatuts de la UAB que estableix com a competències del Consell de Govern autoritzar 
els convenis de cooperació amb altres universitats i institucions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la documentació que es passa a relacionar per tal que ‘I3PT’ sigui acreditat com a institut 
d’investigació sanitària Carlos III. (i) Estàndards de producció científica; (ii) Vinculació jurídica; (iii) Estructura 
organitzativa; (iv) Naturalesa docent; (v) Pla estratègic; (vi) Comitè Assessor Científic; (vii) Mapa de 
Processos; (viii) Pla de Qualitat; (ix) Pla de formació; (x) Registre d’activitats; (xi) Registre de Personal; 
(xii) Procediment de compres; (xiii) Transferència de tecnologia; (xiv) Serveis comuns de recolzament: 
Serveis comuns de recolzament UCT, Serveis comuns de recolzament AAC, Serveis comuns de recolzament 

CIMD, Serveis Comuns de recolzament CEMBS, Unitat d’assajos clínics, Pla de recolzament de grups 
d’investigació (referència); (xv) Memòria i (xvi) Memòria científica 2012-2013. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 38/2015, de 19 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació mitjançant la qual s’accepta la sol·licitud de cessament com a 

membre del Comitè d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB del doctor Juan Emilio Nieto Moreno 
del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, i, en conseqüència, la necessitat de proveir de 
nou aquesta vacant. 
 
Atès que el Dr. Nieto va ser designat, de conformitat amb l’article 4.e del Reglament de la Comissió d'Ètica en 
l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 2001 

modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006, com a membre del professorat jurista o 
filòsof, no vinculat a l’experimentació en ciències de la vida o de la salut. 

 
Atès que la proposta del membre del professorat jurista o filòsof, no vinculat a l’experimentació en ciències de 
la vida o de la salut, tradicionalment ha vingut presentada pel Deganat de la Facultat de Dret, i que, en aquesta 
ocasió, s’ha proposat  la designació de la doctora Isabel Pont Castejón, professora titular del Departament de 
Dret Públic i de Ciències historicojurídiques. 

 
Vist el Reglament de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat per Acord de 
la Junta de Govern de 25 de gener de 2001 modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 
2006, que estableix en el seu article 4 que els membres d'aquesta comissió hauran de ser nomenats pel Consell 
de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d'Investigació, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Nomenar la Dra. Isabel Pont Castejón, professora titular del Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques membre de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB. 
 
SEGON.- Acceptar la sol·licitud de cessament com a membre del Comité d'Ètica en l'Experimentació Animal i 
Humana de la UAB, presentada pel doctor Juan Emilio Nieto Moreno. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al president, al president de l'esmentada comissió i les persones 

interessades per al seu coneixement.  
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I.5. Comissions del Consell de Govern 
 
I.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 32/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació del document de Dimensions 
ètiques de la recerca realitzada en el marc de treballs de fi de grau i de màster . 
 
Atès que sovint la realització del treball de final d’estudis implica la utilització de metodologies de recerca que 
poden tenir dimensions ètiques, i que els tutors i tutores d’aquests treballs han de vetllar pel respecte dels 

codis ètics de la investigació científica dels seus estudiants. 
 

Vist el Codi de Bones Pràctiques en la Investigació, aprovat per acord del Consell de Govern de 30 de gener de 
2013. 
 
Vist l’article 7 el Reial decret 223/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen els assajos clínics amb 
medicaments, que regula el consentiment informat.  

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el document Dimensions ètiques de la recerca realitzada en el marc de treballs de fi de grau i 
de màster. 

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
 
Acord 33/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de creació i modificació de títols de 
Màsters Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents.  

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 

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

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 

 
 
Acord 34/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de memòries de màsters universitaris presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció 
del títol de Màster Universitari. 

 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols 
oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 

l’aplicació.  
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris que s’annexen, 
condicionat a l’aprovació del títols corresponents pels òrgans competents:  
 

- Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària 
 

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

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

 
 
Acord 35/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’autoinforme per al 
procés d’acreditació de les titulacions de la Facultat de Ciències. 
 

Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha 
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
 

Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 

 



BOUAB Núm. 127                                març / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 42 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions de la Facultat de Ciències. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat  l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 36/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

La Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar-se en l’acord de la Comissió de data 1 de desembre de 2014, pel qual s’aprova l’oferta de 
programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2015-2016, de conformitat amb els criteris de 

programació dels màsters universitaris de la UAB. 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius.  
 

 
 
Acord 37/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vist que el Consell Social de la UAB va aprovar, per acord de data 7 de juny de 2011, la normativa sobre la 
permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, amb l’objectiu d’assolir uns millors indicadors 
d’aprofitament i de rendiment dels estudiants davant de la nova estructuració dels ensenyaments universitaris 

iniciada per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril.  
  

Atès que aquesta normativa s’ha aplicat durant els primers cursos d’implementació dels ensenyaments de grau 
i màster dins del marc de l’EEES, i vist que la Disposició Final Primera estableix que s’ha de revisar al cap de 
tres anys d’haver entrat en vigor. 

 
Atesa la necessitat de modificar de manera puntual alguns articles de la Normativa sobre la permanència als 
estudis oficials de grau i de màster de la UAB, per tal d’adaptar el seu contingut a les necessitats actuals. 
 
Vist l’article 46.3 de la Llei 6/2011, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, que estableix que el Consell Social, previ informe del Consell de Coordinació Universitària, 
aprovarà les normes que regulen el progrés i la permanència a la universitat dels estudiants.   

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de la normativa sobre règim de permanència als estudis 
oficials de grau i de màster de la UAB. 
 
SEGON.- Elevar-la al Consell de Govern per a la seva informació.  

 
 
 
Acord 38/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de la normativa sobre 
reconeixement i transferència, programes d’intercanvi, avaluació, estudis de màsters, programes d’estudis 

internacionals conjunts de grau i de màster i d’homologació de títols i estudis estrangers de màster dels estudis 
estructurats segons el RD 1393/2007. 
  
Atesa la necessitat de modificar de manera puntual alguns articles de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, 
aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març 2011, per tal d’adaptar el seu contingut a la legalitat vigent. 
  

Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

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

PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels articles següents de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell 
de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions. 
 

 Reconeixement i transferència (Títol III): articles 84.3.  
 Avaluació (Títol IV): articles 112. 2, 113.3, 114.1 i 2, 116.8 i 122.2 i 3. 
 Programes d’Intercanvi (Títol VII): Article 162.2, 174.1 c), 180 i 204 q). 

 Estudis de màster (Títol IX): article 230.4. 
 Programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de màster (Títol XIII): article 398.3.  
 Homologació de títols i estudis estrangers de màster (Títol XIV): derogació contingut articles 

402 a 412. 
 Annexos: Annex XI, derogació Annex XVIII  
 Disposició transitòria quinzena 

 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
 
Acord 39/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 

 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

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

premis extraordinaris de titulació. 
 

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

 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs 
acadèmic 2013-2014. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 40/2015, de 13 de març, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d'aprovació del Calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2015-2016. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2015-2016. 
 

Vista l’Ordre  EMO/347/2014, de 26 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2015. 

 
Vista l'Ordre ORDRE EMO/133/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l'any 2015. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern en data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

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

 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic per al curs 2015-2016. 
 

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

I.5.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 04/2015, de 16 de març, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació d’aprovació de la Convocatòria de beques per a 

cursos de la Universitat d’Estiu 2015: Programa Summer Term per a estudiants pre-universitaris. 
 

http://www.uab.cat/doc/Concessiodepremisextraordinarisdetitulacio-13-03-2015
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Atesa la necessitat de dotar el programa Universitat d'Estiu-Summer Term UAB 2015 d’una convocatòria d’ajuts 

a l’estudi destinat a cobrir la matrícula del programa Summer Term als estudiants de Batxillerat, Cicles 
Formatius de Grau Superior o persones que hagin superat les proves d’accés de majors de 25 anys que es 

trobin en situació de dificultats econòmiques. 
 
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol 
de 2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la 
UAB. 

 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
 
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.  

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

ACORDS 

  
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria de beques per a cursos de la Universitat d’Estiu 2015: Programa Summer 
Term per a estudiants pre-universitaris. 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Estudiants i Cooperació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació i a la Vicegerent 
d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la 

seva difusió. 
 
 
 

 

I.5.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 07/2015, de 11 de març, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’investigació en la interpretació de la normativa de gestió del canon 
d’overhead en els Projectes Marie S. Curie. 

 
Atès que la UAB té aprovada una normativa que regula la gestió del canon d’overhead aprovada per acords de 

la Junta de Govern de dates 4/02/1994 i 17/12/1998 i del Consell de Govern de 9 de juny de 2008 en virtut de 
la qual la compensació per despeses generals dels contractes, convenis o encàrrecs formalitzats per la UAB serà 
del 21% de l’import del contracte, conveni o projecte, del qual hi haurà un retorn per a l’investigador i per 
l’estructura bàsica a la qual pertany fins el 9%. 
 

Atès que el nou programa Marie Sklodowska Curie del H2020 no diferencia en el finançament assignat als 
projectes entre els conceptes de management i overheads, es proposa interpretar l’anterior normativa de la 
següent manera:   
 

1.  En els projectes de xarxa,  ( Researchers’ Night, ITN i RISE) distribuir el concepte “management i 

overheads” a part iguals. Quedant així el management a disposició del/a investigador/a responsable i 

els overheads com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb la normativa vigent de la UAB). 

2.  En els projectes individuals (IF ) donat que no existeix una despesa real de management, es 

considera el concepte “management i overheads” com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb 

la normativa vigent de la UAB). 
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Vist que la Comissió d’Investigació en sessió celebrada el dia 2 de març de 2015 ha aprovat la proposta 

d’interpretació en el mateix sentit que es presenta a aquesta Comissió. 
 

Vist l'article 10.1.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’Economia i Organització  que estableix  que li correspon aprovar i resoldre 
els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
en matèria d’administració i organització, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els 
principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 

 
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 de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la següent interpretació de la normativa del canon d’overhead aprovada per acords de la 
Junta de Govern de dates 4/02/1994 i 17/12/1998 i del Consell de Govern de 9 de juny de 2008, en relació al 
nou programa Marie Skolodowska Curie del H2020: 
   

1. En els projectes de xarxa on la UAB sigui l’entitat coordinadora (Researchers’ Night, ITN i RISE),  

distribuir el concepte “management i overheads” a part iguals. Quedant així el management a disposició 

del/a investigador/a responsable i els overheads com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb la 

normativa vigent de la UAB). 

2.  En els projectes en què la UAB no sigui l’entitat coordinadora, el concepte de “management i 

overheads” es tractarà i es determinarà de forma individual per a cadascun del mateixos. 

 
3. En els projectes individuals (IF ) donat que no existeix una despesa real de management, es considera 

el concepte “management i overheads” com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb la normativa 

vigent de la UAB). 

 
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. 
 
 
 

 

I.5.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2015, de 2 de març, de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació sobre la convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la 

retenció de talent investigador a la UAB.   

 
Vistes les bases de la convocatòria establertes al document 1. 
 

Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
 

3_Doc_esborrany%20convocatòria%20retenció%20talent2015.pdf
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts UAB-Banco de Santander per a la retenció de talent investigador a la 

UAB. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 

 
 
 
Acord 02/2015, de 2 de març, de la Comissió d’Investigació 
 
Vista la bases de la convocatòria establertes al document 1 aprovades per la Comissió d’Investigació de 27 de 
novembre de 2015. 

 
Vista la proposta de priorització de les sol·licituds dels candidats presentats a la convocatòria (document 2). 
 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió 
d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 

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

 
PRIMER.- Aprovar la priorització de les sol·licituds de Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a 

l’estranger per a l’any 2015 per a becaris de les convocatòries PIF UAB. 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
 
 
 
Acord 03/2015, de 2 de març, de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació de la UAB consistent en informar favorablement la modificació 
de les seccions 3a i 4a del Capítol II, del Títol I, del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, relatiu als grups de recerca i als centres d’estudis i de 
recerca de la UAB. 

  
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa 

de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca. 
  
Vista la proposta de modificació d’articles de les seccions 3a i 4a del Capítol II, del Títol I, del text refós pel qual 
s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació en relació a 
l’equiparació del règim jurídic dels grups de recerca de la UAB als reconeguts per la Generalitat de Catalunya i 
determinats canvis a la regulació dels centres d’estudis i de recerca d’acord amb el text que s’incorpora com a 

document 1. 
 
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que 
li correspon informar sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de disposicions normatives en matèria d’investigació.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-UAB-BancoSantander-2015-02-03-2015
4_Doc_1ESAPIF2015%20definitiu.pdf
Estades_PIF_2015%20LLISTAT%20CI%20PROPOSTA-DNI.pdf
5.1%20Normativa%20Grups%20i%20CERS-esmenat_v3.pdf
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Investigació, la Comissió 

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 
34/2013 i 47/2014, de dates 2 de març de 2011, 5 de juny de 2013 i 22 de juliol de 2014, respectivament, en 
el següent sentit:  

 
Ú. Modificació dels articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17.1 i 18.1.c).  
 
DOS. Incorporar una nova disposició transitòria quarta. 

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

TERCER.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord 04/2015, de 2 de març, de la Comissió d’Investigació 

 
Vista la proposta de la vicerectora d’investigació en la interpretació de la normativa de gestió del canon 
d’overhead en els Projectes Marie S. Curie. 

 
Atès que la UAB té aprovada una normativa que regula la gestió del canon d’overhead aprovada per acords de 
la Junta de Govern de dates 4/02/1994 i 17/12/1998 i del Consell de Govern de 9 de juny de 2008 en virtut de 
la qual la compensació per despeses generals dels contractes, convenis o encàrrecs formalitzats per la UAB serà 

del 21% de l’import del contracte, conveni o projecte, del qual hi haurà un retorn per a l’investigador i per 
l’estructura bàsica a la qual pertany fins el 9%. 
 

Atès que el nou programa Marie Sklodowska Curie del H2020 no diferencia en el finançament assignat als 
projectes entre els conceptes de management i overheads, es proposa interpretar l’anterior normativa de la 
següent manera:   
 

1. En els projectes de xarxa ( Researchers’ Night, ITN i RISE) distribuir el concepte “management i 
overheads” a part iguals. Quedant així el management a disposició del/a investigador/a responsable i 

els overheads com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb la normativa vigent de la UAB). 
2. En els projectes individuals (IF ) donat que no existeix una despesa real de management, es considera 

el concepte “management i overheads” com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb la normativa 
vigent de la UAB). 

Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 

a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que 

li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació e les normatives aprovades en matèria 
d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els 
principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’investigació, la Comissió 

d’Investigació de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la següent interpretació de la normativa del canon d’overhead aprovada per acords de la 
Junta de Govern de dates 4/02/1994 i 17/12/1998 i del Consell de Govern de 9 de juny de 2008, en relació al 

nou programa Marie Skolodowska Curie del H2020: 
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1. En els projectes de xarxa ( Researchers’ Night, ITN i RISE) distribuir el concepte “management i 

overheads” a part iguals. Quedant així el management a disposició del/a investigador/a responsable i 

els overheads com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb la normativa vigent de la UAB). 

2. En els projectes individuals (IF ) donat que no existeix una despesa real de management, es considera 

el concepte “management i overheads” com a cànon de la UAB (distribuint-se d’acord amb la normativa 

vigent de la UAB). 

SEGON.- Traslladar aquest acord a la Comissió d’Economia i d’Organització perquè exerceixi les seves 

competències. 
 
TERCER.- Encarregar la vicerectora d’investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord 05/2015, de 2 de març, de la Comissió d’Investigació 
 
Atès que els següents doctors dels despertaments que s’indiquen tenen la seva recerca adscrita als següents 
departaments:  

 

PDI Departament origen Departament o Institut al que tenen adscrita la 
seva activitat investigadora 

36556185P Enginyeria Química Enginyera Química (50%) 
ICTA (50%) 

37740977R Enginyeria Química Enginyera Química (50%) 
ICTA (50%) 

40284067G Biologia animal, de Biologia 

Vegetal i d’Ecologia 

Biologia animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia 

(50%) 
ICTA (50%) 

46411103R Enginyeria Química Enginyera Química (50%) 
ICTA (50%) 

 
Atès que per resolució de 26 de novembre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i 

Innovació, es va aprovar la convocatòria de 2014 per la concessió d’ajuts de ‘Centres d’Excel·lència Severo 

Ochoa’ i d’ ‘Unitats d’excel·lència María de Maeztu’ (Convocatòria) a la qual l’institut de Ciència i Tecnologia 

Ambientals de la UAB (ICTA) es vol presentar.  

  
Atès que per poder-se presentar l’ICTA a la Convocatòria, interessa l’adscripció de l’activitat de recerca del  PDI 
de la UAB relacionats anteriorment al mateix perquè pugui desenvolupar la seva activitat de recerca, en el marc 

del/s projecte/s de recerca finançat/s per la Convocatòria.  
 

Vista la sol·licitud del PDI relacionat anteriorment per adscriure la seva activitat de recerca a l’ICTA -
condicionada a l’obtenció de recursos econòmics derivats de la Convocatòria- la qual va ser presentada a la 
vicerectora d’investigació i al vicerector de personal acadèmic.  
 
Vist l’informe dels departaments d’Enginyeria Química i de Biologia animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia 

sobre la sol·licitud d’ascripció. 
 
D’acord amb l’article 23 del tex refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per acord del 
Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març en data 15 de gener de 2015 la vicerectora va dictar la següent 
resolució:   
 

 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca del PDI que es relaciona a l’Institut  de Ciència i 

Tecnologia Ambientals de la UAB perquè pugui desenvolupar la seva activitat de recerca en el mateix, en el 
marc del/s projecte/s de recerca finançat/s en la Convocatòria, condicionat a l’informe favorable de la Comissió 
d’Investigació: 
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PDI Departament Adscripció origen Adscripció 
autoritzada 

36556185P Enginyeria Química Enginyera Química (50%) 
ICTA (50%) 

ICTA 100% 

37740977R Enginyenria Química Enginyera Química (50%) 
ICTA (50%) 

ICTA 100% 

40284067G Biologia animal, de Biologia 
Vegetal i d’Ecologia 

Biologia animal, de Biologia 
Vegetal i d’Ecologia (50%) 
ICTA (50%) 

ICTA 100% 

46411103R Enginyeria Química Enginyera Química (50%) 
ICTA (50%) 

ICTA 100% 

 
SEGON.- L’acord primer deixarà de produir efectes en cas que l’Institut  de Ciència i Tecnologia Ambientals de 
la UAB no obtingui la condició de beneficiari de l’ajut ‘Unitats d’excel·lència María de Maeztu’ al qual es 

presenti en la convocatòria de 2014, en virtut de resolució de  26 de novembre de 2014, de la Secretaria 
d’Estat d’Investigació, Desenvolupament i Innovació.  
 
TERCER.- Notificar aquesta resolució PDI de la UAB que figura en l’Annex I als efectes legals oportuns.  
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius’. 

 
Atès que resta pendent l’informe favorable de la Comissió d’Investigació previst a l’article 23.2 de la Normativa 
de la UAB en matèria d’investigació aprovat per acord del Consell de Govern núm. 24/2011, de 2 de març. 
 

A la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Investigació, la Comissió d’Investigació de 
la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la 
UAB en els CERS/Instituts que es passa a exposar amb la condició resolutòria consistent en que l’esmentat 
acord deixarà de produir efectes en cas que l’Institut  de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB no obtingui 
la condició de beneficiari de l’ajut ‘Unitats d’excel·lència María de Maeztu’ al qual es presenti en la convocatòria 
de 2014, en virtut de resolució de  26 de novembre de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Investigació, 

Desenvolupament i Innovació.  
 

PDI Departament Adscripció origen Adscripció autoritzada 

36556185P Enginyeria Química Enginyeria Química (50%) 

ICTA (50%) 

ICTA 100% 

37740977R Enginyenria Química Enginyeria Química (50%) 
ICTA (50%) 

ICTA 100% 

40284067G Biologia animal, de 

Biologia Vegetal i 

d’Ecologia 

Biologia animal, de Biologia 

Vegetal i d’Ecologia (50%) 

ICTA (50%) 

ICTA 100% 

46411103R Enginyeria Química Enginyeria Química (50%) 
ICTA (50%) 

ICTA 100% 

 

 
SEGON.-  Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè 
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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I.5.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2015, de 12 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el 
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la 
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el 
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social. 
 
Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que 

regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques 
i privades a les que estiguin adscrits.  
 
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el 

format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la 
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el 
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació. 

 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 d’octubre de 2014 pel qual s’aprova l’ampliació de 

la convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2014-2015 per als 
departaments de Sanitat i Anatomia Animals i Comunicació Audiovisual i Publicitat.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents  
 

ACORDS  

 
Primer.- Aprovar la llista d’admesos i exclosos per a una plaça PIF al Departament de Sanitat i Anatomia 
Animals i un altra plaça PIF al departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de conformitat amb els 
documents annexos. [Document] 
 
Segon.- Encarregar  al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord.  

 
 
 
Acord 03/2015, de 12 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 

d'agost,  sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats 

docent i investigadora. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15 
de desembre de 2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l'avaluació del personal acadèmic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar  la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del 

professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2014, en els termes de 
l’annex adjunt, i elevar-lo al Consell Social per a la seva aprovació. [Document] 

 
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquest 
acord. 

http://www.uab.cat/doc/Llista-admesos-exclosos-per-dues-places-PIF-120315
http://www.uab.cat/doc/Resolucio-de-convocatoria-trams-de-docencia-120315
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Acord 04/2015, de 12 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 

Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 

agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2015 del tram docent autonòmic.  
 

Segon.- Aprovar els criteris per formar part i/o de constitució del comitè intern de modificació de la guia 
d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB, que seran els següents: la vicerectora de Qualitat i 
Ocupabilitat, dues persones de l’Oficina de Qualitat Docent, la directora de l’ICE, un/a degà/a, un/a director/a 
de centre, un/a representant de la JPDI, un/a professor/a i un/a estudiant.  

 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord 05/2015, de 12 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006 
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del 
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del 

professorat i en la internacionalització. 
 
Atès que la situació econòmica del país, les mesures d’estalvi impulsades des del Govern així com les 

restriccions en la contractació que ha patit la nostra Universitat han tingut com a conseqüència una paralització 
en l’entrada de professorat jove i amb talent a la UAB en figures contractuals que s’avinguessin a les seves 
expectatives de projecció professional d’una banda i al model aprovat per la Universitat per una altra. 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 

a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen 
els requisits del professorat lector. 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 22 de juliol de 2014 pel qual s’aprova el document d’Incorporació de 

professorat lector per al curs 2014-2015, que preveu a l’article 7è que els departaments i els centres 
beneficiaris d’una plaça de lector hauran de vetllar per la trajectòria del nou professorat i a tal efecte hauran de 
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dissenyar uns indicadors que serveixin per avaluar el seu progrés. Aquest pla de treball haurà de ser elevat a la 

Comissió de Personal Acadèmic per a la seva consideració.  
 

Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 30 d’octubre de 2014 pel qual es convoquen places de 
professorat ajudant doctor/lector en règim laboral.  
 
Vist l’article 18.2 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 Acadèmic. 

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

 
Primer.- Que es comunicarà als departaments i centres les esmenes necessàries als indicadors per a l’avaluació 
del progrés del professorat lector de la convocatòria de 30 d’octubre de 2014, per tal que es tornin a presentar 
a la consideració d’aquesta Comissió un cop corregits.  
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
 
 
Acord 06/2015, de 26 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els 

ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles. 

 
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius, 
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el 
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos. 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació 
acadèmica del professorat de la UAB que disposa que ateses les funcions de coordinació i la impartició dels 
ensenyaments de les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles, l’aplicació dels criteris que configuren el model de dedicació 
quedarà supeditada a la necessitat de prestació de serveis docents encarregats pels centres i a fi de garantir la 
transparència informativa els departaments han d’aplicar els criteris de manera transparent en l’assignació 
docent.  

 
Vist l’article 18.1 b) de la Normativa de 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 Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les 
dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents. 
 

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

PRIMER.- l’aprovació dels criteris d’assignació de recursos de professorat segons el càlculs del document adjunt. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
 

 

https://www.uab.cat/doc/Proposta-assignacio-recursos-professorat-2015-2016-26-03-2015
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Acord 07/2015, de 26 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, de data 20 de desembre de 2006 
que va establir un model de carrera docent i investigadora que pretenia posar en marxa una planificació del 
relleu generacional que poc a poc s’havia d’anar produint a la nostra universitat, basat en l’excel·lència del 
professorat i en la internacionalització. 
 
Atès que la situació econòmica del país, les mesures d’estalvi impulsades des del Govern així com les 

restriccions en la contractació que ha patit la nostra Universitat han tingut com a conseqüència una paralització 
en l’entrada de professorat jove i amb talent a la UAB en figures contractuals que s’avinguessin a les seves 
expectatives de projecció professional d’una banda i al model aprovat per la Universitat per una altra. 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 

Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen 
els requisits del professorat lector. 
 
Vist l’article 18.2 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 Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- aprovar per 15 vots a favor, 1 vot en contra i 2 abstencions el document d’incorporació de 
professorat lector per al curs 2015/2016. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d’aquests 

acords 

 

 
 
Acord 08/2015, de 26 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 

de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  

 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 

 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 

les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

https://www.uab.cat/doc/Assignacio-departaments-noves-places-professorat-lector-per2015-2016-26-03-2015
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ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2015 del tram docent autonòmic.  
 
SEGON.-  Aprovar el nomenament dels membres del comitè intern de modificació de la guia d’avaluació de 
l’activitat docent del professorat de la UAB. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord 09/2015, de 26 de març, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 

l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   

 
Atès que el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona – Centre Ernest Lluch han sol·licitat a 
la UAB que un investigador del consorci pugui exercir tasques de recerca a la UAB. 
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a l’investigador del Consorci 
Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona – un investigador del Centre Ernest Lluch, amb destinació 
al Departament e Ciència Política i Dret Públic de la UAB.   
 
SEGON.- Encarregar  a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
 
 

I.5.6. Comissió de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2015, de 5 de març, de la Comissió de Política Lingüística 

 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 

gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) es desplega en unes actuacions anuals. 
 
Durant l’any 2014 s’han anat desenvolupant les actuacions previstes al Pla, d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 
 
Acabat el 2014, i un cop aprovat el pressupost de la UAB per part del Consell de Govern, cal disposar de les 
actuacions per al 2015. 

 
 
CONSIDERACIONS  

 
Durant la sessió s’informarà de les actuacions previstes per a l’any 2015 (v. annex 1). 
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Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els 

següents 
 

ACORD 
 

1. Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2015, les quals estan subjectes a la disponibilitat 
pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document] 

 
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord. 

 
3. Comunicar aquests acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que 

porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

 

Acord 02/2015, de 5 de març, de la Comissió de Política Lingüística 

 
ANTECEDENTS 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 26 de 
gener del 2011. El Pla de llengües de la UAB (2011-2015) s’ha desplegat en unes actuacions anuals. 
 

Iniciat l’any 2015, el darrer de vigència del Pla, es fa palesa la necessitat d’iniciar el procés per a elaborar i 
aprovar un nou Pla de llengües de la UAB. 
 
CONSIDERACIONS 
 
Durant la sessió s’informarà de la proposta Procés elaboració del nou Pla de llengües 2016-2020 (v. annex 1). 
 

Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els 
següents 

 
 
ACORDS 
 

 
1. Aprovar la proposta Procés elaboració del nou Pla de llengües 2016-2020.  

 
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord. 

 
3. Comunicar aquests acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que 

porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Actuacions-Pla-Llengues-per-2015-050315


BOUAB Núm. 127                                març / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 57 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

 

 
II. Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 
 
II.1. Resolucions 

[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent, de 23 de març de 2015, de transformació del lloc de treball de cap d’administració de 
l’Escola de Postgrau. [Document] 

 

https://seuelectronica.uab.cat/documents/11146/60137/resolucio_escolapostgrau_marc2015/b6c37ec5-de7b-4fdb-ae5c-ede70bbd5aac
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III.  Convenis  

institucionals 
 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Conveni 15 de gener de 2012, entre la UAB, Alma Mater Studiorum - Universitá di Bologna, Universitá di 

Torino, Mykolas Romeris University i Tilburg University, de cooperació internacional. 
 

Conveni de 30 d’abril de 2014, entre la UAB i la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(Michoacán - México), de cooperació internacional. 
 
Conveni de 15 d’octubre de 2014, entre la UAB, CETaqua, Centro Tecnológico del Agua, Fundación Privada,  

Universidad de Santiago de Compostela, Universitat de València i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
de cooperació internacional. 
 
Conveni de 9 de gener de 2015, entre la UAB i Young European Research Universities Network (YERUN), de 
cooperació internacional. 
 
Conveni de 15 de gener de 2015, entre la UAB, Universität Wien (University of Vienna), Univerza Ljulbljani 

(University of Ljubljana), National Universy of Ireland-Maynooth, Stockholms Universitet (Stockholm University) 
i l’Université Lumière Lyon II, de cooperació internacional. 
 
Conveni de 27 de gener de 2015, entre la UAB i la University of Western Sydney (Sidney - Australia), de 

cooperació internacional. 
 
 

 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 

 
Annex de 15 de gener de 2014, entre la UAB, El Banc de Sang i Teixits (BST), la Fundació Robert i El Centre 
de Formació Avançada en Ciències de la Salut i de la Vida (FDR), per prorrogar el conveni de Creació de la 
Càtedra de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular, de data 15 de juny de 2008, i modificar la 

clàusula cinquena. 
 
Conveni de 28 de març de 2014, entre la UAB i el Museu de la Noguera (Ajuntament de Balaguer), per 
establir el marc de col·laboració en matèria de recerca (mitjançant el Grup de Recerca Arqueologia Agrària de 

l'Edat Mitjana). 
 
Conveni de 25 de setembre de 2014, entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, per a la formació permanent del professorat no universitari de Formació Professional Any 2014. 
 
Conveni de 29 de setembre de 2014, entre la UAB, Novartis Farmacéutica, S.A, la Fundació Doctor Robert i 
el Centre de Formació Avançada en Ciències de la Salut i de la Vida, per donar continuïtat a la Càtedra UAB - 
Novartis de docència i investigació en medicina de família. 
 

Conveni d’1 de setembre de 2014, entre la UAB i Clarke, Modet i Cia, SL, de col·laboració docent. 
 
Conveni de 24 de novembre de 2014, entre la UAB i la Cambra d'Emprenedors i Empresaris, Associació 
Catalana, de col·laboració en aspectes de caràcter professional. 
 
Conveni de 9 de desembre de 2014, entre la UAB i IVI Barcelona, S.L, de col·laboració docent. 

 

Conveni de 12 de desembre de 2014, entre la UAB i la Fundació Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnología (ICN2), de cessió d'ús d'espais per a la instal·lació i utilització d'un mòdul prefabricat. 
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Conveni de 12 de desembre de 2014, entre la UAB i Barcelona IVF, SLP, de col·laboració docent. 
 
Conveni de 14 de desembre de 2014, entre la UAB i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, per a la celebració del Cinquè Concurs Planter de Sondeigs i Experiments 
per al curs 2014. 
 

Conveni de 16 de desembre de 2014, entre la UAB i la Diputació de Barcelona, Iearn-Pangea, Fundació 
Itinerarium, Ajuntament de Manresa, Ajuntament d'Igualada i l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al 
desenvolupament del projecte "Km2 CIUTAT. 
 
Conveni de 18 de desembre de 2014, entre la UAB i el Grup Hospitalario Quirón S.A (Hospital Quiron 
Barcelona), de col·laboració docent. 
 

Addenda de 5 de gener de 2015, entre la UAB i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau, al conveni Marc UAB - Sant Pau (Establiment de les bases generals del règim de concerts 
entre les parts (Resolució de 20/01/2011. Publicat al DOGC Nº 5887, de 26/5/2011) - Conveni hospitalari). 
 
Addenda de 8 de gener de 2015, entre la UAB i el Departament d'Economia i Coneixement i les Universitats 
Catalanes, al conveni de col·laboració per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves 
estudiants i graduats universitaris (ampliació termini). 

 
Addenda de 19 de gener de 2015, entre la UAB i l’Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), al 
conveni pel qual l'IEEC va connectar la seva xarxa informàtica a la Xarxa informàtica de la UAB (d'1 de juny de 
2004), i amb motiu de la posta en marxa del nou edifici de l'IECC. 
 
Conveni de 30 de gener de 2015, entre la UAB i Tenemos un Plan, per organitzar del Workshop de 

Creativitat. 
 

Conveni de 30 de gener de 2015, entre la UAB i Imagine CC (Seven 4 Seven, SL), col·laboració en el 
Programa Imagine Express 2015. 
 
Conveni de 6 de febrer de 2015, entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC), de col·laboració 
docent. 

 
Conveni de 12 de febrer de 2015, entre la UAB i la Fundació Privada Tr@ms, col·laboració en aspectes de 
recerca i desenvolupament en matèria de comunicació i educació. 
 
Conveni de 23 de febrer de 2015, entre la UAB i l’ Asociación Española de Economía del Trabajo (AEET), per 
a la concessió del VII Premio Lluís Fina. 
 

Conveni de 4 de març de 2015, entre la UAB i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), per a 
la llicència d'usos digitals per a la Universitat. 
 

Conveni de 6 de març de 2015, entre la UAB, l’Ajuntament de Camarasa i l’Associació Recerca i Difusió del 
Patrimoni Històric, per a la creació del Campus d'Arqueologia UAB de La Noguera. 
 

Conveni de 6 de març de 2015, entre la UAB i l’Associació d'Amics de la UAB, pel qual es fa extensiu als 
socis d'Amics de la UAB diverses prestacions del Servei de Biblioteques de la UAB. 
 
Conveni de 23 de març de 2015, entre la UAB i el Consorci Público Corporación Sanitària Parc Taulí, UDIAT 
Centre Diagnòstic SAU, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis SAU, Fundació Parc Taulí i el Instituto de Salud 
Carlos III, per a la creació de “el Instituto de Investigación e Innovación sanitaria (IIIS) bajo la denominación 
de I3PT”. 
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IV.  Estructures bàsiques  

i participació en altres centres 
 
 
 
IV.1. Administració universitària  

[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent, de 23 de març de 2015, de transformació del lloc de treball de cap d’administració de 
l’Escola de Postgrau. [Document] 

 

 

https://seuelectronica.uab.cat/documents/11146/60137/resolucio_escolapostgrau_marc2015/b6c37ec5-de7b-4fdb-ae5c-ede70bbd5aac
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V.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Margarita Martí Nicolovius 

vicedegana d’Afers Acadèmics de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Mercè Coll Alfonso 
coordinadora d’Estudis de Grau en Estudis Anglesos de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Marta Tafalla González 
coordinadora d’Estudis de Grau en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor Xavier Villalba Nicolás 
coordinador del Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatures Catalanes de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 

 
Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Lucía Molina Martínez 
coordinadora del Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la Facultat de 
Traducció i Interpretació.  

 
Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso 
coordinadora del Màster en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut de la Facultat de Psicologia.  

 
Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor Oriol Olesti Vila coordinador 
d’Estudis de Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres.  
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor Joan Carbonell Manils degà de la 
Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Eva Codó Olsina vicedegana 
d’Ordenació dels Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Raquel Piqué Huerta 
vicedegana de Programació dels Estudis de Postgrau de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 

Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Anna Badia Perpinyà 
vicedegana de Programació dels Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Margarita Freixas Alas 
secretària i vicedegana d’Economia, Serveis i Espais de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor Manuel Santirso Rodríguez 

vicedegà de Comunitat Universitària i Promoció d’Estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, del 23 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor  Ricard Pedreira Font 
coordinador de la Comissió d’Usuaris de la Biblioteca Universitària de Sabadell de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 

Resolució del rector, del  26 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Neus González Monfort 

coordinadora de Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 



BOUAB Núm. 127                                març / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 62 -        www.uab.cat/seuelectronica 

 
 

Resolució del rector, del  26 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Sara Moreno Colom 

vicedegana de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 

Resolució del rector, del  26 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Vicent Borràs i Català 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, del  26 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Alexandre Casademunt 
Monfort coordinador del projecte SIGQ de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 

Resolució del rector, del  26 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Teresa Sordé Martí 
coordinadora de Pràctiques de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia.  
 
Resolució del rector, del  26 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Roser Nicolau Nos 
coordinadora d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 

 

V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual el senyor Antonio Sanz Ruiz cessa com a vicedegà 

d’Afers Acadèmics de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual la senyora Margarita Martí Nicolovius cessa com a 
coordinadora de Projectes Estratègics de la Facultat de Psicologia.  
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual el senyor Daniel Gamper Sachse cessa com a 
coordinador d’Estudis de Grau en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres.   

 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual la senyora Sara Martín Alegre cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Grau en Estudis Anglesos de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual la senyora Eulàlia Bonet Alsina cessa com a 
coordinadora de Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatures Catalanes de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 

 
Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual el senyor Francesc Parcerisas Vázquez cessa com a 
coordinadora del Màster Universitari en Traducció i Interpretació i Estudis Interculturals de la Facultat de 
Traducció i Interpretació.  
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual la senyora  Teresa Cabré Monné cessa com a 

degana de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual la senyora  Margarita Freixas Alas cessa com a 
coordinadora dels Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual el senyor  Manuel Santirso Rodríguez cessa com a 

coordinador del Màster en Història Contemporània de la Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual la senyora Diana Marre Cifola cessa com a 
vicedegana d’Estudis de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual el senyor Fèlix Retamero Serralvo cessa com a 
vicedegà d’Economia i Espais de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual la senyora Felicity Hand Cranham cessa com a 
vicedegana d’Ordenació Acadèmica i de Professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual el senyor Jesús Hernández Reynés cessa com a 
vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual el senyor  Ignasi Fernández Terricabras cessa com 

a secretari i vicedegà d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual la senyora Anna Badia Perpinyà cessa com a 

sotscoordinadora de Geografia i Ordenació del Territori (Geografia en Xarxa) de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució del rector, del 26 de març de 2015, per la qual la senyora Neus González Monfort cessa com a 
coordinadora de Docència del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, del 26 de març de 2015, per la qual la senyora Sara Moreno Colom  cessa com a 
vicedegana de Professionalització i Pràctiques de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 

Resolució del rector, del 26 de març de 2015, per la qual el senyor Josep Lluís Espluga Trenc  cessa com a 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del rector, del 26 de març de 2015, per la qual la senyora Ana Mar Fernández Pasarín  cessa com 
a vicedegana d’Economia i Serveis de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 

 

V.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Anna Sikora coordinadora de 
Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. 
 
Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Anna Sikora coordinadora de 
Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. 
 

Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora Laia Guardia Valle 
coordinadora de la Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.  
 

Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor  Rafael Rebollo Vargas 
coordinador del Doctorat de Dret del Departament de Ciència Política i Dret Públic.  
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor  Antoni Virgili Colet secretari del 

Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual  nomena la senyora  Gemma Puigvert Planagumà 
directora del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 
Resolució del rector, del 26 de març de 2015, per la qual  nomena el senyor  Josep Antoni Biosca Vaqué 

coordinador de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. 
 
 

V.2.2. Cessaments  
 

Resolució del rector, de 3 de març de 2015, per la qual el senyor Porfidio Hernández Budé cessa com a 
coordinador de Doctorat del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. 
 
Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual el senyor Oriol Olesti Vila cessa com a coordinador 
Erasmus d’Història del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 
Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual el senyor Sergi Santamaria Del Campo cessa com a 

coordinador de la Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia.  
 
Resolució del rector, de 6 de març de 2015, per la qual el senyor  José Carlos Remotti Carbonell cessa com 
a coordinador del Doctorat de Dret del Departament de Ciència Política i Dret Públic.  
 
Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual la senyora  Càndida Ferrero Hernández cessa com 

a secretària del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 

Resolució del rector, d’11 de març de 2015, per la qual el senyor  Joaquim Pera Isern cessa com a director 
del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
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Resolució del rector, del 26 de març  de 2015, per la qual la senyora Ester Boix Borràs cessa com a 

coordinadora de la Unitat de Bioquímica de Biociències del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular. 
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VI. Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Comissió de reclamacions  
 

Acord 02/2015, de 10 de març, de la Comissió de Reclamacions 
 

S’ACORDA: 
 
Primer.- Proposar al rector la no ratificació de la proposta objecte de reclamació i retrotraure l’expedient al 
moment en què es van produir els vicis consistents en la manca de motivació de l’avaluació de la segona fase i 
la intervenció d’un tercer en la deliberació de la segona fase de la Comissió Avaluadora, per la qual cosa els 
candidats que van superar la primera fase hauran de tornar a fer l’exercici consistent en una breu presentació 

personal seguida d’un seminari sobre el tema que considerin adient i la comissió avaluadora els haurà d’avaluar 
sense la intervenció de ningú més que els propis integrants de la comissió i amb la suficient motivació en la 
seva avaluació resultant. 
 
Segon.- Instar a la comissió avaluadora a la correcció dels errors de la primera fase consistents en l’error en el 
sumatori i en la priorització dels concursants i en la inclusió de la valoració del currículum d’una professora per 
part d’un professor en les actes del concurs.  

 
 
Acord 03/2015, de 10 de març, de la Comissió de Reclamacions 
 
S’ACORDA: 

 
Proposar al rector la desestimació del recurs presentat per un professor al concurs amb referència UAB-AG/15 i 
perfil Psicologia Bàsica i, en conseqüència, ratificar íntegrament la proposta esmentada. 
 
 

VI.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 
VI.2.1. Convocatòries  
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 4 de març de 2015, per la qual 
 es convoca concurs específic per proveir la plaça de gestor/a d’ingressos amb destinació a l’Àrea d’Economia i 
Finances. 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 9 de març de 2015, per la qual 
es convoca procés selectiu per a cobrir dues places de tècnic/a superior (grup laboral 1), amb caràcter 
temporal, amb destinació a la Unitat de Gestió de Qualitat de la UAB. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 9 de març de 2015, per la qual 
es convoca procés selectiu per a cobrir, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, una plaça de tècnic/a 
superior (grup laboral 1), amb destinació al Servei d’Audiovisuals i Multimèdia de l’Institut de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 16 de març de 2015, per la 

qual es convoca procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic/a superior (grup laboral 1), amb caràcter 

temporal, amb destinació  a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de l’Administració de Centre de 
Ciències i de Biociències de la UAB 
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VI.2.2. Resolucions  

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 2 de març de 2015, per la qual 
s’adapta el nomenament del senyor Juan José Rodríguez Cabedo, adscrivint-lo a la plaça (F00973) de la qual 
era titular, amb la responsabilitat dels processos econòmics vinculats als departaments, institutos i centres de 

recerca adscrits a l’Administració de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 5 de març de 2015, per la qual es 
resol el concurs específic per proveir quatre places d’administratiu/va (C1 18), favorables a: 

 
 Sra. Mercè Medrano Moldes  – adjudicada plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Traducció 

i Interpretació (Administració de Centre de CC de l’Educació i de Traducció i Interpretació) 
 Sra. Anna Carbonell Sauri – adjudicada plaça amb destinació a la Unitat de Programes d’Intercanvi 

(Àrea de Relacions Internacionals). 

  
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 10 de març de 2015, per la 
qual es resol el concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, d’una 

plaça de tècnic/a especialista de laboratori (personal laboral de grup 3) amb destinació al Servei d’Estabulari 
de  l’Administració de Centre de Medicina i s’adjudica a la Sra. María del Mar Arévalo Sánchez. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 12 de març de 2015, per la es 
resol la convocatòria de concurs específic per proveir una plaça de gestor/a d’ingressos amb destinació a l’Àrea 
d’Economia i finances i es declara deserta, per manca de candidatures 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 17 de març de 2015, per la es 
resol la convocatòria interna per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’una plaça d’administrador/a de 
centre (personal laboral, grup 1) amb destinació a l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i 
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i s’adjudica al Sr. Fernando Guerrero Rebollo. 
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 17 de març de 2015, per la es 

resol la convocatòria de concurs públic per confeccionar una bossa per cobrir substitucions de Tècnic/a 
Especialista de Granges, amb destinació al Servei de Granges i Camps Experimentals de l’Administració de 
Centre de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i es declara deserta. 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , de 26 de març de 2015, per la es 
resol la convocatòria de concurs específic per proveir la plaça de gestor/a d’afers acadèmics  amb destinació a 
la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació (Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció 

i d’Interpretació) i s’adjudica al Sr. Miguel Ángel Ruiz Salmerón 
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