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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 36/2015, de 30 de juny, del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2015 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 

pressupost de la UAB de l’exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Atesa 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 2015. 

 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist l’acord CE 42/06-2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 25 de juny, el qual 
estableix: 1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la 
UAB de l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 42/06-2015; 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. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda  
  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
de l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document PLE 47/06-2015. 

  

 
Acord 37/2015, de 30 de juny, del Consell Social 
 
Operació d’endeutament a curt termini i  les seves condicions financeres amb Caixa Bank.  
  
Exposició de motius 

  
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  

Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la 
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

per un import límit de 35 milions d’euros. 
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Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 9 de juny acorda autoritzar a la UAB a 

formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 4.000.000 euros, atès que la UAB 
necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 4.000.000 euros, per fer front a les 

necessitats de tresoreria. 
  
Vist l’informe tècnic de data 16 de juny de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb CaixaBank per import de 4 milions d’euros (document PLE 48/06-2015), en el que es fa 
constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
  

-    L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 9 de 
juny de 2015. 
  
-   Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya el dia 16 de juny de 2015. 
  

Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document PLE 48/06-2015) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement. 
  
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb Caixa Bank (document 
PLE 48/06-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 16 de juny de 2015. 

  
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 25 de juny de 2015 està previst tractar la ratificació de la 
operació d’endeutament i les condicions financeres d’una pòlissa de crèdit i que, a aquests efectes, es presenta 
la proposta d’acord següent (Acord CE 42/2015): Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’acord següent: 1)Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres 
amb Caixa Bank d’import 4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 44/06-2015; 

2)Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
  

Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica de 25 de juny de 2015 està pendent de dur-se 
a terme, i que, per tant, l’acord PLE 37/2015 que es proposa per al Ple de 30 de juny resta subjecte a l’acord 
corresponent de la Comissió Econòmica. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

  
S’acorda 
  
1)  Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb CaixaBank d’import 
4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 48/06-2015. 
  
2)   Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 

 
 
Acord 38/2015, de 30 de juny, del Consell Social 

 
Operació d’endeutament a curt termini i  les seves condicions financeres amb el Banc Sabadell.  
  

Exposició de motius 
  
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

  
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la 
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
per un import límit de 35 milions d’euros. 
  

Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 16 de juny acorda autoritzar a la UAB a 
formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.000.000 euros, atès que la UAB 
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necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 3.000.000 euros, per fer front a les 

necessitats de tresoreria. 
  

Vist l’informe tècnic de data 22 de juny de 2015elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa 
de crèdit amb el Banc de Sabadell per import de 3 milions d’euros (document PLE 49/06-2015), en el que es fa 
constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
  
     -    L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 16 
de juny de 2015. 

  
     -  Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya el dia 19 de juny de 2015. 
  
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document PLE 49/06-2015) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 

expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement. 
  
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb el Banc de Sabadell 
(document PLE 49/06-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat l’11 de juny de 
2015. 
  

Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica de 25 de juny de 2015 està previst tractar la ratificació de la 
operació d’endeutament i les condicions financeres d’una pòlissa de crèdit i que, a aquests efectes, es presenta 
la proposta d’acord següent (Acord CE 43/2015): Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la 
proposta d’acord següent: 1)Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres 
amb el Banc de Sabadell d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 45/06-2015; 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 

  
Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica de 25 de juny de 2015 està pendent de dur-se 

a terme, i que, per tant, l’acord PLE 38/2015 que es proposa per al Ple de 30 de juny resta subjecte a l’acord 
corresponent de la Comissió Econòmica. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  

S’acorda 
  
1)   Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb el Banc de Sabadell 
d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document PLE 49/06-2015. 
  
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
 

 
Acord 39/2015, de 30 de juny, del Consell Social 
 

Candidat a rebre el Premi Universitat Societat de l’any 2014 que concedeix el Consell Social en el marc de la 
Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB. 
  

Exposició de motius 
  
Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Societat en el marc de la Festa anual de 
l’Associació d’Amics. 
  
Vist que el premi s’atorga a una persona de reconegut prestigi amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació 
amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat, en l'àmbit del tercer sector,  l’empresa, la 

transferència, la comunicació, etc. 
  
Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Societat en el període 2003-2014 han estat les 
següents: Juan Marsé (2003); Jordi Solé Tura (2004); Anna Veiga (2005): Carlos Jiménez Villarejo (2006); 
Paco Candel (2007); Anna Lizaran (2008); Andreu Mas-Colell (2009); Josep Maria Bricall (2010); Iñaki 

Gabilondo (2011); Maria Reig (2012); Maria Jesús Izquierdo Benito (2013); Josep Oliu (2014). 
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Vist que l’aprovació del candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat es realitza en base a les 

propostes de candidats del Consell Social i de l’Associació d’Amics de la UAB. 
  

Vista la relació de candidats que proposa l’Associació d’Amics de la UAB de cara al Premi de l’any 2015, que és 
la següent: Josep Lluís Bonet,  President del grup Freixenet i president de la Cambra de Comerç, Indústria, 
Serveis i Navegació d'Espanya; Ariadna Casademont, alumni de la UAB i Presidenta i Consellera Delegada de 
Casademont, S.A; i Xavier Costa, Director de Lékué. 
  
Vista la relació de candidats per part del Consell Social que es proposa  d’acord amb el president del Consell 

Social, el president de la Comissió Societat-Universitat i la vicepresidenta del Consell Social, que és la següent: 
Johann Cruyff, president de la Junta Directiva de la Fundació Cruyff i fundador de l’Institut Cruyff; Helena 
Herrero, Presidenta i consellera delegada de Hewlwett-Packard a Espanya i Portugal; Josep Baselga, alumni de 
la UAB i Director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia - Hospital Universitari Valle d’Hebron i director de la 
Divisió d’Oncologia de l’Hospital General de Massachussets, dependent de la Universitat de Harvard. 
  
Vist que hi ha un únic guardonat del premi, però que en  previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del 

candidat, l’acord inclou tres noms de persones candidates, especificant l’ordre de primera a tercera preferència. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda  
  
1)   Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2015 que concedeix el 

Consell Social en el marc de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
prelació: 
  
      Primer.-  Sr. Johan Cruyff, president de la Junta Directiva de la Fundació Cruyff i fundador de l’Institut 
Cruyff. 
      Segon.-  Sr. Josep Lluís Bonet, President del grup Freixenet i de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i 

Navegació d'Espanya. 
     Tercer.- Sra. Ariadna Casademont, alumni de la UAB i Presidenta i Consellera Delegada de Casademont, 

S.A. 
  
2)   Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin conjuntament amb el Consell Social. 
 

 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

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

 
Acord 20/2015, de 25 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Distribució de les beques de col·laboració amb departaments convocades per al curs 2015-2016 pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, dels criteris aplicats per a la distribució i els criteris d’assignació de beques 
vacants. 

 
Exposició de motius 
 
Vist que el 5 de juny de 2015 es rep un escrit de la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació, 
Cultura i Esport adreçat al  president del Consell Social (document CA 26/06-2015), en el qual: 
  

   -     S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la 
convocatòria 2015-2016. 
   -     S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs 
2015-2016. 
   -     Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades 

beques entre els diferents departaments, concertant el nombre que correspongui per a cadascun d’ells i afegint 
una relació prioritzada de, almenys, un 10% més per al supòsit d’una eventual insuficiència de candidats per a 

les beques inicialment assignades. 
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   -     S’estableix que abans del 30 de juny de 2015 aquesta distribució haurà de ser publicada per la 

universitat i  tramesa a la Subdirecció General de Beques i d’Atenció a l’Estudiant, Orientació i Inserció 
Professional. 

  
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir els criteris de distribució de les 
beques – col·laboració entre els diferents departaments de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda  
 
a) Aprovar, per al curs 2015-2016, els criteris pel repartiment entre els departaments de la UAB de les beques 
de col·laboració en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria corresponent. Aquests 
criteris estableixen el següent: 
  

1)  S’atorga una beca a cada departament que hagi confirmat la previsió de presentar una sol·licitud per a la 

convocatòria de beques de col·laboració amb   departaments corresponent al curs 2015-2016. 
 
2)  Les beques que puguin quedar  restants d’assignació un cop aplicat el criteri 1, es reparteixen entre les 
diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes per a 
cadascuna d’elles en els 4 darrers anys. 
 
3)  Dins de cada Àrea de Coneixement s’assignen les beques extra entre els departaments de manera 

proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 4 anys. S'empra el mètode de la resta 
més alta. 
 
4)  En cas d'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 2014-
2015. Si continua l'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 
2013-2014. 

 
b)  Aprovar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2015-2016), 
d’acord amb el que consta en el document CA 27/06-2015. 
  
c)  Aprovar els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre departaments en el cas de disposar de 
places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2015-2016). Aquests criteris 

estableixen el següent: 
  

1)  En primer lloc, es distribuiran les places vacants entre els departaments de la mateixa àrea de 
coneixement, de manera proporcional a les sol·licituds vàlides no assignades de cada departament. 
 
2)  En segon lloc, si queden places vacants en una àrea de coneixement i no es disposa de sol·licituds 
vàlides no assignades, es distribuiran les places vacants entre els departaments d’altres àrees de 

coneixement amb sol·licituds vàlides no assignades, de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides 
rebudes i no assignades. 

  

d)   Comunicar aquest acord a la Subdirección General de Becas y de Atención al Estudiantes, Orientación e 
Inserción Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al 
cap de l’Oficina d’Afers Acadèmics de la UAB. 

 
 
Acord 21/2015, de 25 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informes anuals corresponents al curs 2014/2015 sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència 
als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011. 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel 

Ple del Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
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Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat 

elaborarà informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social. 
 

Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual 
s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència 
als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 
 

Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document CA 28/06-
2015) sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB 
el 20 de juny de 2011. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda  

 
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada de l’informe anual sobre l’aplicació, al curs 2015/2016, de la 
normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny 
de 2011, d’acord amb el que consta en el document CA 28/06-2015. 
 
 
 

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

 
Acord 39/2015, de 25 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Participació en l’empresa de base tecnològica IDETAN. 
 
Exposició de motius 

 

Vista la sol·licitud d’aprovació d’un projecte per a la participació d’una empresa de base tecnològica (EBT) amb 
la denominació ‘IDETAN, S.L.’, presentada pel doctor Dr. Miguel Casas Brugué davant el rector. 
 
Atès que analitzada la viabilitat del projecte, el Parc de Recerca UAB va elaborar la corresponent declaració 
d’intencions, on es determinen els elements a partir dels quals es planteja la participació en l’EBT i la 
transferència dels resultats de la recerca de la UAB de naturalesa tecnològica o del coneixement científic. 
 

Atès l’informe preliminar sobre la proposta emès per la comissió ad-hoc de 21 de maig de 2015. 
 
Vist l’informe elaborat per l’àmbit de la Recerca de la UAB sobre les dades tècniques per a la creació d’IDETAN 
com a EBT de la UAB (document CE 41/06-2015). 
 
Vist que l’article 78.10 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acords 

del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013 i 47/2014, de dates 2 de març, 5 de juny i 22 de juliol, 

respectivament, estableix l’obligació de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics 
d’emetre una proposta favorable per a la creació d’una empresa de base tecnològica. 
 
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que 

li correspon emetre informes sobre propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de creació d’empreses de base tecnològica a la UAB i criteris sobre la participació de la UAB 
en aquestes. 
 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves posteriors 
modificacions, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en el sistema 
productiu i de les empreses. 

 
Vist l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat 

científica de la Universitat. 
 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern 
reunida amb data 29 de maig de 2015, en virtut del qual es pren l’acord següent: 1) Primer.- Emetre proposta 

favorable per al reconeixement de l’empresa ‘IDETAN, S.L.’ com empresa de base tecnològica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de 
l’esmentada empresa de base tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat 
(UABFIRMS, S.L.)  en els següents termes de l’ANNEX Nº9. S’autoritza de forma expressa, en els termes més 
amplis que en dret sigui possible, al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació perquè negociï amb el 
promotor de l’EBT i amb la Fundació VHIR l’element temporal del contracte de transferència de tecnologia; 2) 

Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient; 3) Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el 
seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Vist el caràcter confidencial de l’informe elaborat per l’àmbit de la Recerca de la UAB sobre les dades tècniques 
per a la creació d’IDETAN com a EBT de la UAB (document CE 41/06-2015), i l’article 7, apartat sisè, del 

Reglament d’organització i funcionament del Consell Social, que estableix que “els membres del Consell Social 
tenen el deure de la confidencialitat i la reserva sobre les deliberacions i les votacions que es produeixin en les 
sessions d’aquest òrgan, així com el deure de no divulgar els documents que coneixen o de què disposen per 
raó del seu càrrec. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda 
 
1)  Emetre informe favorable al Consell de Govern sobre la proposta de participació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona en el capital social de l’empresa de base tecnològica amb la denominació IDETAN,SL, a través 
d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), d’acord amb el que consta en el 
document CE 41/06-2015. 

 
Autoritzar de forma expressa, en els termes més amplis que en dret sigui possible, al vicerector de Projectes 

Estratègics i Planificació perquè negociï amb el promotor de l’EBT i amb la Fundació VHIR l’element temporal 
del contracte de transferència de tecnologia. 
 
2)  Encarregar el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 40/2015, de 25 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2015. 

 
Exposició de motius 
 

Vist l’acord 92/2014 pres pel Ple del Consell Social reunit el 18 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2015, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
 
Atesa 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 2015. 
 
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, 
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S’acorda  

 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de 

l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 42/06-2015. 
 
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 41/2015, de 25 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de maig 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 31 de maig 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 31 de maig de 2015, d’acord amb el que 
consta en el document CE 43/06-2015. 
 

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 42/2015, de 25 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb CaixaBank. 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la 

formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
per un import límit de 35 milions d’euros. 
 

Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 9 de juny acorda autoritzar a la UAB a 
formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 4.000.000 euros, atès que la UAB 
necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 4.000.000 euros, per fer front a les 
necessitats de tresoreria. 
 
Vist l’informe tècnic de data 16 de juny de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb CaixaBank per import de 4 milions d’euros (document CE 44/06-2015), en el que es fa 

constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
 
- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 9 de 
juny de 2015. 
 

- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 

Generalitat de Catalunya el dia 16 de juny de 2015. 
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Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document CE 44/06-2015) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 

expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement. 
 
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb CaixaBank (document 
CE 44/06-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 16 de juny de 2015. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb CaixaBank d’import 

4 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 44/06-2015. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
 
 
Acord 43/2015, de 25 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb el Banc Sabadell. 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Universitats de data 9 de febrer de 2015, en relació a la 
formalització de pòlisses de crèdit amb diferents entitats financeres, de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
per un import límit de 35 milions d’euros. 

 
Vist que el Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 16 de juny acorda autoritzar a la UAB a 
formalitzar una operació d’endeutament a curt termini per import màxim de 3.000.000 euros, atès que la UAB 
necessita renovar una operació d’endeutament a curt termini per import de 3.000.000 euros, per fer front a les 
necessitats de tresoreria. 
 
Vist l’informe tècnic de data 22 de juny de 2015 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 

pòlissa de crèdit amb el Banc Sabadell per import de 3 milions d’euros (document CE 45/06-2015), en el que es 
fa constar que la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
 

- L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 16 de 
juny de 2015. 
 

- Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 05/02/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya el dia 19 de juny de 2015. 
 
Vist que en l’esmentat informe tècnic elaborat per la Gerència es fa constar que la tramitació de la pòlissa de 
crèdit (document CE 45/06-2015) ha seguit el procés marcat en les Instruccions per la tramitació dels 
expedients d’endeutament de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 

d’Economia i Coneixement. 
 
Vistes les condicions econòmiques i financeres per contractar una pòlissa de crèdit amb el Banc Sabadell 
(document CE 45/06-2015), una vegada vençuda la pòlissa contractada amb la mateixa entitat el 11 de juny de 
2015. 

 
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) Ratificar la operació d’endeutament a curt termini i les seves condicions financeres amb el Banc Sabadell 
d’import 3 milions d’euros, d’acord amb el que consta en el document CE 45/06-2015. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, als efectes que siguin oportuns. 
 

 
Acord 44/2015, de 25 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació del document CE 145/12-2014, relatiu a les tarifes del servei d’activitat física de la UAB 
corresponents a l’exercici 2015. 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord 91/2014 pres per la Comissió Econòmica en data 18 de desembre de 2014, en el qual s’acorden les 
tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el 
document CE 145/12-2014. 
 
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Economia en relació a la proposta de modificació de les tarifes del Servei 
d’Activitat Física de la UAB de l’exercici 2015, per a la incorporació d’un nou preu de 3,5 euros, en concepte 

d’una taxa per a la contractació d’una assegurança per accidents durant la pràctica d’activitat física en 
qualsevol de les activitats organitzades pel SAF. 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

 
S’acorda 
 
1) Aprovar la modificació del document 145/12-2014, relatiu a les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB 
corresponents a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 46/06-2015, en el sentit d’aplicar 

una taxa de 3,5 € a tot el col·lectiu de persones abonades al Servei d’Activitat Física per a cobrir el risc 
d’accidents traumàtics a les instal·lacions esportives de la UAB. 
 
2) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 45/2015, de 25 de juny, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació del document CE 38/05-2015, relatiu a les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 

2015-2016. 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord 35/2015 pres per la Comissió Econòmica en data 27 de maig de 2015, en el qual s’acorden les 
tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2015-2016, d’acord amb el que consta en el document CE 
38/05-2015. 
 
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a les tarifes del 
Servei de Llengües de la UAB per al curs 2015-2016. 

 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Atès l’article 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

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

1) Aprovar la modificació del document CE 38/05-2015 relatiu a les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per 
al curs 2015-2016, d’acord amb el que consta en el document CE 47/06-2015, en el sentit d’esmenar el 
descompte del curs semipresencial de català nivell superior al col·lectiu de Comunitat universitària que passa 
del 5% al 15% i els imports dels cursos virtuals dels idiomes alemany, anglès, espanyol, francès, i italià i 
neerlandès de la plataforma Tell Me More pel col·lectiu de Comunitat Universitària i persones externes. 
 

2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 

 
 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 63/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

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

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

haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 

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

SEGON.- Aprovar la programació del Diploma de Postgrau en Antrozoologia.  
 

TERCER.- Elevar l’acord PRIMER al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 64/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 

reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
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Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 

de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, 
sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 

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

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
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, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents. 

 
- Màster en Investigació i Atenció Integral a la Persona amb Malaltia Oncològica 
- Diploma de postgrau en Màrqueting Digital 

 
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 65/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes de creació de nous cursos d’especialització presentades a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  

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

Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 

  
Vist l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics de data 1 de juliol de 2013, pel qual es delega la resolució 
d’assumptes derivats dels estudis de formació permanent en la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat, 
entre els quals es troba l’aprovació de cursos de formació continuada. 
  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 

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

PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 66/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria única programa de 
mobilitat per estudis Erasmus + i Programa Propi UAB curs 2016-2017, de mobilitat d’estudiants de grau, de 
màster universitari de 90 o més crèdits ECTS o de doctorat per al curs acadèmic 2016-2017. 

 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau, màsters universitaris de 90 o més crèdits 
ECTS i doctorat durant el curs 2016-2017. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 

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

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria única de mobilitat per estudis Erasmus + i Programa Propi UAB per al curs 
acadèmic 2016-2017.[Document] 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 

Acord 67/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria única Califòrnia del 

Programa Propi estudis de la UAB, de mobilitat d’estudiants de grau per al curs acadèmic 2016-2017. 
 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de grau durant el curs 2016-2017. 

 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

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

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-la-nova-creacio-de-cursos-especialitzacio-29062015.
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaUnicaProgramaMobilitatEstudisErasmusProgramaPropiUABcurs2-29062015
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ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria única Califòrnia del Programa Propi estudis de la UAB per al curs acadèmic 

2016-2017.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

 
 
Acord 68/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria d’ajuts del programa 
Erasmus + Estudi (convocatòria de novembre), per a estudiants matriculats en màsters universitaris de 60 
crèdits ECTS, per al curs acadèmic 2015-2016. 

 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de màster universitari de 60 crèdits ECTS durant el curs 
2015-2016. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 

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

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts del Programa Erasmus Estudi (convocatòria de novembre), per a 
estudiants matriculats en màsters universitaris de 60 crèdits ECTS, per al curs acadèmic 2015-

2016.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 
Acord 69/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la convocatòria d’ajuts del programa 
Propi estudis de la UAB (convocatòria d’octubre), per a estudiants matriculats en màsters universitaris de 60 
crèdits ECTS, per al curs acadèmic 2015-2016. 

 
Atesa la necessitat de facilitar la mobilitat dels alumnes de màster universitari de 60 crèdits ECTS durant el curs 
2015-2016. 
 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 

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

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

següents 

http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaUnicaCaliforniaProgramaPropiCurs2016-2017-29062015
http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaErasmusEstudisEstudiantsMastersUniversitarisCurs2015-2016-29062015
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts del Programa Propi estudis de la UAB (convocatòria d’octubre), per a 
estudiants matriculats en màsters universitaris de 60 crèdits ECTS, per al curs acadèmic 2015-2016. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
Acord 70/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari acadèmic 

per al curs acadèmic 2015-2016. 
 
Ates que el calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016 va ser aprovat pel Consell de 
Govern en data 19 de març de 2015. 
 
Vista la comunicació del Consell Interuniversitari de Catalunya de data 2 de juny de 2015, pel que fa a les 
dades previstes per a la celebració de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) el curs 2015-2016. 

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

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 del calendari acadèmic per al curs 2015-2016. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 71/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació del Calendari 
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016. 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de 20 de maig de 2015, pel qual es va aprovar el calendari 
academicoadministratiu i pel qual es va demanar expressament a la Comissió d’Afers Acadèmics que analitzés 
la qüestió dels terminis d’anul·lació de matrícula. 

 
Atès que a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de maig de 2015 es va informar favorablement la 
modificació del calendari academicoadministratiu per al curs acadèmic 2015-2016 pel que fa als terminis de 
modificació de la matrícula en el primer i segon semestre.  
 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari a les necessitats actuals de la Universitat pel que fa a la convalidació 
d’estudis universitaris estrangers, al reconeixement acadèmic i convalidacions, i a la prova d'aptitud 

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

haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaProgramaPropiEstudisEstudiantsMastersUniversitarisCurs2015-2016-29062015
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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 a la modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2015-2016, 
i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.  

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

 
Acord 72/2015, de 29 de juny, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2015-2016. 
 

Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al 
curs acadèmic 2015-2016. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els 

estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 

 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per 
l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el 
reconeixement de les activitats abans esmentades. 

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

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2015-2016. [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, garantint la seva difusió. 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioActivitatsDonenDretReconeixementAcademicGrausCurs2015-2016-29062015
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I.3.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 

 
Acord 18/2015, de 26 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’informar sobre la memòria econòmica, el 
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre 
de 2014. 

 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i 
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 

Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  14 de març de 2013, pel que fa a 

les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les 
propostes que correspon aprovar al Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2014. 
 

SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar a  la vicerectora d’Economia i d'Organització i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerenta d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 19/2015, de 26 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament 
previstos. 

 

Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l'exercici econòmic. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2015, aprovat per Acord de Consell Social de 18 

de desembre de 2014, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de 
l'exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2014 al pressupost de la UAB de 
2015, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 26 de novembre de 2014 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2015 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 

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

 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2014 al pressupost 
2015 pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
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Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acords de 13 de juliol i de 15 d desembre de 2011, per 

acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol  i de 19 de novembre de 2012 i de 14 de març de 2013, 
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a les instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Informar favorablement sobre l’Aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost 2015, tràmit 
d’al·legacions. 

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

 
 
Acord 20/2015, de 26 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 10 de maig de 2015. 
 

Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015  i de 25 de maig de 2015 
pel que fa a les modificacions de crèdit relatives a l’exercici 2015. 

 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 

Vist l'article número 6 de les Bases d’execució del pressupost 2015 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, 
preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden 
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres 
de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 

fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i 

Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit a data 10 de maig de 2015. [Document] 
 
SEGON.  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

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

 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-de-modificacions-de-credits-10-maig-de-2015-26062015
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Acord 21/2015, de 26 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 

Vista l’Adhesió a la Contractació conjunta de gas natural mitjançant la tramitació pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) de l’Acord Marc per seleccionar les empreses que, a través dels 
corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides, signat per la UAB 
en data 9 de juny de 2015. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada.  
 
Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament de gas mitjançant la 

tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar gas natural a les 
entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/06). 
 
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i 
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua 
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden 

comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.” 
 
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de  proposta de programació 

plurianual. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement de la proposta d’adhesió a la contractació conjunta de gas natural, que 
garantirà i adjudicarà el CSUC amb la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que, a 
través dels corresponents contractes derivats, podran comercialitzar gas natural a les entitats adherides . 
 
SEGON. Elevar aquest acord al  Consell  de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves 

competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.  Comunicar els presents acords a la vicegerenta de l’Àmbit d’Economia, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 22/2015, de 26 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els 

principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, 
entre d'altres. 
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva. 

 
Vista la proposta de convocatòria per a la concessió d’ajuts  per a la compra d’equips de protecció individual per 

a l’any 2015 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i Organització de 19 de febrer de 2015. 
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Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per Acords de 14de març de 2013, pel que fa a les competències de la 

Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de 
normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i 

Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la compra d’equips de protecció 
individual per a l’any 2015.[Document] 
 

SEGON. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 
 
 
Acord 23/2015, de 26 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que 

l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els 
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, 
entre d'altres. 
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva. 

 
Vista la proposta de convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als 

laboratoris per a l’any 2015 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i Organització de 19 de febrer de 
2015. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per Acords de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la 

Comissió d'Economia i d'Organització, pel que fa a l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de 
normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d'Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts destinats a 
millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2015.[Document] 
 

SEGON. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 
 
Acord 24/2015, de 26 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització d’aprovació dels preus  màxims autoritzats del 
servei de restauració de la UAB per al curs 2015-2016. 

 
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats. 
 
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre  que aprova el Text Refós de la Llei 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 

 
Vistos els articles 91 a 109  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions 

Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 

http://www.uab.cat/doc/Resolucio-convocatoria-concessio-ajuts-compra-equips-per-2015-26062015
http://www.uab.cat/doc/Resolucio-convocatoria-ajuts-destinats-millorar-prevencio-riscos-26062015
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Vist el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 

 
Vist l'article 10, 1 lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data  14 de març de 2013 
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització que estableix que li correspon aprovar 
els preus  i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries 
 

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

PRIMER.- Aprovar la proposta de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2015- 2016.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerenta d’Economia i d’Organització, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius 

 
 

 
I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 25/2015, de 22 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist l’Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 16 de gener de 2015 per la qual s’obre la convocatòria 
d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la UAB per optar al tram docent 
autonòmic. 
 
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. 
 
Vistos els acords presos a la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de maig de 2015 pel que fa a les propostes 
de valoració, resolució provisional de la convocatòria i període de presentació d’al·legacions corresponents a la 

convocatòria d’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 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-tarifes-servei-restauracio-26062015
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ACORDS 

 
PRIMERA.- Aprovació de la resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat  docent del professorat pels 

períodes generats fins 31/12/14. 
 
SEGONA.- 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 26/2015, de 22 de juny, 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’ Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 24 d’abril de 2015, per la qual es va aprovar la dotació 
dels recursos del professorat pel curs 2015/2016. 

 
Vist l’ Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de maig  de 2015, per la qual es va aprovar la dotació 

dels recursos del professorat pel curs 2015/2016. 
 
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.- Aprovar les contractacions de professorat  de la plantilla  B  per al curs 2015/2016.[Document] 

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

 
 
Acord 27/2015, de 22 de juny, de la Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica corresponent a la resolució de diverses 
sol·licituds en relació amb l’avaluació dels trams de gestió del professorat per períodes generats fins el 
31.12.2014. 

 
D’acord amb l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions 
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran  per mitjà del consell social de la universitat a 
proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l ‘Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
 

http://www.uab.cat/doc/Contractacio-plantillaB-curs15-16-de-22-06-2015
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El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador 

funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. Així, correspon a l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del personal 

docent i investigador funcionari i contractat per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de 
docència i de gestió, d’acord amb el procediment que aprovi. 
 
Vista la Resolució ECO/2901/2014, de 12 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador 
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2014, per a 

l’assignació de les retribucions addicionals. 
 
Vist  l’acord del Consell de Govern de 25 d’abril de 2007, on s’estableix les diferents puntuacions atorgades per 
l’ocupació de càrrec acadèmic aplicable fins el dia 4 de juny de 2014. 
 
Vist l’Acord de Consell de Govern de data 5 de juny de 2014, modificat per Acord de Consell de Govern de data 
12de juny 2014, pel qual s’aprova  la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i gestió de la UAB, 

pel que fa a la distribució de punts per mèrits de gestió aplicable a partir del 5 de de juny de 2014. 
 
Atesa la confidencialitat de les dades la documentació està a disposició de qualsevol membre de la Comissió de 
Personal Acadèmic que vulgui consultar-la a la Unitat d’Administració de l’Àrea de Personal Acadèmic i la 
persona encarregada és la senyora Carme Trigueros. 
 
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 en relació a l’avaluació del personal acadèmic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anterior, 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 proposta d’avaluació de les sol·licituds dels complements per mèrits de gestió del 
professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2014. 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acord, així com la 

seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació. 

 
 
Acord 28/2015, de 22 de juny, 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’Acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic de 27 de maig de 2015 pel qual s’aprova la convocatòria 
i el calendari per a la contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 2015-2016, i atesa la necessitat 
d’ampliar les places l’esmentada convocatòria així com d’adaptar el calendari de contractació. 
 
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.  
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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 la convocatòria de places d’ampliació de la 13a. convocatòria i el calendari per a la 
contractació d’Investigadors Predoctorals per al curs 15/16, amb destinació al Departament d’Economia i 

Història Econòmica; Pedagogia aplicada; Ciència Política i Dret Públic ; Filosofia i Periodisme i Ciències de la 
Comunicació.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
 
 

Acord 29/2015, de 22 de juny, 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 5 de març de 2014, 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 una  entitat ha sol·licitat a la UAB que un investigador de les seva entitats exerceixi 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 al senyor Antonio Contreras Martin del  
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de 
la UAB. 
 

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

 

http://www.uab.cat/doc/Proposta-x-seva-aprovacio-Annex-13a-convocatoriaPersonal-InvestigFormacio-22-06-2015
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II.   Convenis  
institucionals 

 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 

Conveni de 5 de febrer de 2015 entre la UAB, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) 
i União Brasileira de Educaçãoe Assistência (Brasil) (PUCRS), per establir un marc de col·laboració comú, a 
través del Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB). 
 
Conveni de 5 de març de 2015 entre la UAB i el Center for Psychotraumatology, Alexianer-Krefeld GmbH 

(Germany - Alemania - Alemanya) ), per establir un marc de col·laboració comú. 
 

Conveni de 12 de març de 2015 entre la UAB i la Universidad del Magdalena (Unimagdalena) - Santa Marta 
(Colombia), per establir un marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 18 de maig de 2015 entre la UAB i Macquarie University - (Sydney - Australia), per establir un 
marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 4 de juny de 2015 entre la UAB i la Universidad de Tarapaca - Arica (Chile - Xile), per establir un 

marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 16 de juny de 2015 entre la UAB i Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), per establir un marc de col·laboració comú entre el Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB i 
el Grupo de Estudios Olímpicos e Cièncias da Saúde da Faculdade de Educaçao Física e Ciências do Desporto da 
PUCRS. 

 
Conveni de 25 de juny de 2015 entre la UAB i la Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 
(México - Mèxic), per establir un marc de col·laboració comú. 
 
 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 

Addenda de 31 de juliol de 2013 entre la UAB, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), al conveni específic de col·laboració 
interuniversitària de data 29 de novembre de 2012 per a la realització conjunta del MU en Visió per 
Computador. 
 
Conveni d’1 de gener de 2014 entre la UAB, la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) i la Fundació UAB 

(FUAB), la UAB, part arrendatària, cedeix la seva posició contractual a la FHCV (contracte de lloguer formalitzat 

l'1 de gener de 2008). 
 

Conveni de 12 de desembre de 2014 entre la UAB i l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras 

(IJC), per a la col·laboració Docent. 
 
Conveni de 12 de desembre de 2014 entre la UAB, el Centro de Medicina Embrionària i l’Institut Marquès, 
per a la col·laboració Docent. 
 
Conveni de 30 de gener de 2015 entre la UAB i la Fundació Jaume Bofill, per al Programa "Magnet. Aliances 
per a l'èxit educatiu", (mitjançant l'ICE de la UAB). 

 
Conveni de 2 de febrer de 2015 entre la UAB i la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (FDSLL), per a 
l'adscripció de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) a la UAB (abans 
Escola Universitària d'Infermeria Creu Roja). 
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Conveni de 6 de febrer de 2015 entre la UAB i la Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i 

Coneixement, per a l'organització i realització de les proves d'accés a la Universitat (PAU) i el procés de 
preinscripció universitària 
 
Conveni de 13 de febrer de 2015 entre la UAB, la Fundació Jaume Bofill i l’ Institut Joan Lluís Vives, per al 
desenvolupament del projecte "Via Universitària: accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns". 
 

Conveni de 13 de febrer de 2015 entre la UAB, la Fundació Jaume Bofill i l’ Institut Joan Lluís Vives, per al 
desenvolupament del projecte "Via Universitària: accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns". 
 
Conveni de 7 d’abril de 2015 entre la UAB i Egozcue Genetics, per a la col·laboració Docent. 
 
Conveni de 10 d’abril de 2015 entre la UAB i Club Natació Kallípolis, a través del Grup d'Estudis de Psicologia 
de l'Esport i l'Activitat Física (GEPE) de la UAB en aspectes professionals i de recerca en matèria d'avaluació i 

formació integral de l'esportista. 
 
Conveni de 15 d’abril de 2015 entre la UAB i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), per 
encarregar a la UAB la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de formació 
del personal de la UAB – 2015. 
 
Conveni de 18 de maig de 2015 entre la UAB i el Centre de Recerca Matemàtica (CRM), per a la col·laboració 

Docent. 
 
Conveni de 21 de maig de 2015 entre la UAB i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (El Departament de Cultura ofereix 6 places per a 
realitzar una estada de pràctiques per als alumnes de les llicenciatures en Història i Història de l'Art de la UAB) 
– 2015. 

 
Conveni de 22 de maig de 2015 entre la UAB i la Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de 

Recerca (VHIR), per a la col·laboració Docent. 
 
Addenda de 23 de maig de 2015 al conveni de 12 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Institut 
Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI). 
 

Conveni de 25 de maig de 2015 entre la UAB i el Centre de Visió per Computador (CVC), per a la 
col·laboració Docent. 
 
Conveni de 28 de maig de 2015 entre la UAB a través de l’IGOP i la Universidad de Deusto, per establir un 
marc de col·laboració en temes relacionats amb la política social y els serveis socials. 
 
Conveni de 2 de juny de 2015 entre la UAB i el Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del 

Laboratori de Llum de Sincrotró (CELLS), per a la col·laboració Docent. 
 
Conveni de 2 de juny de 2015 entre la UAB i la Universitat de València (UV), per a la creació d’ecosistemes 

innovadors en sostenibilitat - Impuls d’una xarxa CEI de “Campus as Living Labs”. 
 
Conveni de 6 de juny de 2015 entre la UAB, l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

Departament amb competència en matèria d'universitat, la UB, la UPC, la UPF, la UdG, la UdL i la URV per a 
l'organització i la realització de les provés d'accés a la universitat (PAU). 
 
Conveni de 10 de juny de 2015 entre la UAB i la Fundación del Foro para la Reputación, Marca y 
Comunicación Corporativas  y para los Intangibles (Corporate Excellence)., per establir un marc de 
col·laboració. 
 

Conveni de 15 de juny de 2015 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), per a 
l'adscripció de l'Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona - FUABFormació (fUABf) a la UAB. 
 

Conveni de 25 de juny de 2015 entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), 
participació de la UAB com a usuari del servei comarcal de biomassa forestal - instal·lació i manteniment 

caldera de biomassa i subministra d'energia tèrmica als edificis del servei d'activitat fisicoesportives (SAF). 
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III.  Nomenaments  
i cessaments 

 
 
III.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 15 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Teresa Freixes Sanjuan 
directora de l’Observatori per a la Igualtat. 
 
Resolució del rector, de 22 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Núria Garcia Muñoz 

vicerectora d’Estudiants i Cooperació.  
 

 
III.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 15 de juny de 2015, per la qual la senyora Silvia Carrasco Pons cessa com a 
vicerectora d’Estudiants i Cooperació.  
 
Resolució del rector, de 15 de juny de 2015, per la qual la senyora Maria Montserrat Rifà Valls cessa com a 
directora de l’Observatori per a la Igualtat. 

 
 
III.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 22 de juny de 2015, per la qual  nomena el senyor David García Quintana 
sotscoordinador d’Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual  nomena el senyor Jordi Cairó coordinador dels 
estudis de Doctorat en Biotecnologia. 

 
 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 15 de juny de 2015, per la qual la senyora Maria del Mar Duran Bellonch cessa 

com a coordinadora de Pràcticum del Grau en Pedagogia i del Grau en Educació Social de la Facultat de Ciències 
de l’Educació. 
 

Resolució del rector, de 22 de juny de 2015, per la qual la senyora Cristina Cambra Verges cessa com a 
sotscoordinadora d’Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia. 
 

Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual el senyor Jordi Joan Cairó Badillo cessa com a 
coordinador d’Estudis de Doctorat en Biotecnologia.  
 
 

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

III.3.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Lídia Santos Arnau 
coordinadora de Doctorat i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat. 
 

Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual  nomena el senyor Antoni Castelló Tarrida 
coordinador de la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i 
de l’Educació. 
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Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual  nomena el senyor Jorge Miquel Rodríguez director 

del Departament de Dret Privat. 
 
Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Edelmira Rosa Badillo Jiménez 
coordinadora de l’Àmbit de Didàctica de les Matemàtiques i de l’Àmbit de Didàctica de les Ciències del Doctorat 
en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
 

Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Núria Planas Raig 
coordinadora de l’Especialitat Educació Matemàtica del Màster Universitari de Recerca en Educació del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 

 
Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Maria Espinet Blanch 

coordinadora de l’Especialitat Educació Científica del Màster Universitari de Recerca en Educació del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 

 
 

III.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 2 de juny de 2015, per la qual la senyora  Paola Galbany Estragues cessa com a 
coordinadora-secretària d’Intercanvis en el Grau d’Infermeria del Departament d’Infermeria. 
 

Resolució del rector, de 22 de juny de 2015, per la qual la senyora Núria Garcia Muñoz cessa com a 
directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual la senyora Lídia Santos Arnau cessa com a 
coordinadora de Biblioteca i de Comunicació del Departament de Dret Privat.  
 

Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual el senyor Jorge Miquel Rodríguez cessa com a 

coordinador de Doctorat i de Relacions Exteriors.  
 
Resolució del rector, de 30 de juny de 2015, per la qual la senyora Cristina Riba Trepat cessa com a 
directora del Departament de Dret Privat.  
 
 

III.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

III.4.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 23 de juny de 2015, per la qual  nomena el senyor Louis Lemkow vocal 
coordinador de Relacions Internacionals de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 
 

Resolució del rector, de 23 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Carme Miralles Guasch 

sotsdirectora de Postgrau de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 
 
Resolució del rector, de 23 de juny de 2015, per la qual  nomena la senyora Patrizia Ziveri sotsdirectora de 
Recerca de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 
 

 

III.4.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 23 de juny de 2015, per la qual el senyor Esteve Corbera Elizalde cessa com a 

secretari de  l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 
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III.5. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 

 

III.5.1. Nomenaments  
 

Resolució del rector, de 12 de juny de 2015, per la qual  nomena el senyor Daniel Franco Puntes, director 
de l’Escola d’Enginyeria, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià. 
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IV.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
 

IV.1. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Convocatòries  

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 8 de juny de 2015, per la qual 

es resol la convocatòria de concurs públic  per a confeccionar una borsa 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 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de juny de 2015, per la qual 
es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, d’un/a 
tècnic/a superior amb destinació a la Unitat de Formació 

 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , d’11 de juny de 2015, per la qual 
es resol parcialment el concurs específic, de trasllat i/o promoció, per proveir 3 places 
d’administratiu/iva especialista (C1 21) amb destinació a  la Gestió Acadèmica de Psicologia , la Gestió 
Acadèmica i Suport Logístic de l'Escola d'Enginyeria i la Unitat d’Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau, 
respectivament. 
 

Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis , d’11 de juny de 2015, per la qual 

es declara deserta la plaça amb destinació a la  Gestió Acadèmica i Suport Logístic - Administració de Centre de 
l'Escola d'Enginyeria.  
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’11 de juny de 2015, per la qual 
es convoca  la provisió , pel sistema de lliure designació, d’una plaça d’administrador/a de centre amb 

destinació a l’Administració de Centre d’Economia i Empresa de la UAB. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’11 de juny de 2015, per la qual 
es resol parcialment la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió de dues places de 
responsable de servei (personal laboral grup 1), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació 
de Sistemes d’Informació i s’ adjudica la plaça de responsable del Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia 
de Traducció i Interpretació  al Sr. David López Curiel. 

 
 

IV.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, d’11 de juny de 2015, per la qual 

es resol parcialment el concurs específic, de trasllat i/o promoció, per proveir 3 places 
 d’administratiu/iva especialista (C1 21) amb destinació a  la Gestió Acadèmica de Psicologia , la Gestió 
Acadèmica i Suport Logístic de l'Escola d'Enginyeria i la Unitat d’Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau, 
respectivament i es declara deserta la plaça amb destinació a la  Gestió Acadèmica i Suport Logístic - 
Administració de Centre de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  d’11 de juny de 2015, per la qual 

es resol parcialment la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió de dues places de 
responsable de servei (personal laboral grup 1), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació 
de Sistemes d’Informació i s’ adjudica la plaça de responsable del Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia 
de Traducció i Interpretació  al Sr. David López Curiel. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de juny de 2015, per la qual 

 es resol el concurs públic per a la contractació temporal, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, 
d'un/a tècnic/a superior (grup laboral 1), amb destinació al Servei de Microscòpia  de l’Administració de Centre 
de Ciències i de Biociències de la UAB i s’adjudica al Sr. Martí de Cabo Jaume.   
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Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de juny de 2015, per la qual 

es resol el procés selectiu per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a superior (grup laboral 1) amb 
destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de l’Administració de Centre de Ciències i de 
Biociències de la UAB i s’adjudica a la Sra. Isabel Lopera Martínez. 
 
Resolució de la cap de l‘Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 29 de juny de 2015, per la qual 
es resol el concurs específic, de trasllat i/o promoció, per proveir 3 places d’administratiu/iva especialista (C1 

21) adjudicant les places amb destinació a la Gestió Acadèmica de Psicologia (opció GA01) al Sr. Joaquim Lahoz 
Casulla i amb destinació a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau al Sr. Ernesto Castaños Moreno. 
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