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I. Disposicions generals i acords d’òrgans col·legiats d’àmbit 
general 

 
 
I.1. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 74/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de diplomes de postgrau que han estat presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Atès que la proposta de creació de nous títols diplomes de postgrau propis va ser informada favorablement a la 
sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 14 de setembre de 2015. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del nous títols de diplomatures de postgrau següents: 
 

- Diplomatura de Postgrau en Accessibilitat Universal i Mobilitat: l'Escala Humana en les Intervencions 
Urbanes  

- Diplomatura de Postgrau en Antic Egipte: espais, Llenguatges, Identitats 
- Diplomatura de Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura  
- Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Lideratge en Organitzacions Familiars  
- Diplomatura de Postgrau en Intervenció Relacional Sistèmica en Immigració  
- Diplomatura de Postgrau en Intervenció Sistèmica en Psicosi i Altres Trastorns Mentals Greus  
- Diplomatura de Postgrau en Tractament Integrat Individual i Familiar en el Trastorn Límit de 

Personalitat  
 
SEGON.-  Elevar l'aprovació de la creació de títols de diplomes de postgrau al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 75/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Economia i Organització i d’Organització en relació amb la sol·licitud de 
FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. pel que fa a l’autorització d’ús d’espais ubicats al Servei d’Activitat 
Física de la UAB. 
 
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. és una empresa privada que gestiona mòduls 
d'ensenyament en activitats de caràcter esportiu, en grau superior i grau mitjà, que té necessitats d’espais 
condicionats per poder desenvolupar la seva activitat social. 
  
Atès que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. està interessada en disposar l’ús dels següents espais 
ubicats als SAF:  
 
.- Espais no esportius: 

• Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius. 
• Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents 

audiovisuals. 
• Aula en què s'impartiran les sessions teòriques. 
• Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 

professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
• Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes 

com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable 
• Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material 

dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives 
 
.- Espais esportius: 

• Una sala esportiva polivalent 
• Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes 
• Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
• Piscina de 25m 
• Taller de reparació bicicletes. 

 
Sota les següents condicions:  
 
Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
 
Termini: Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018. 
 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar les 
instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat a l’Annex 1, respectan els usos i necessitats de la UAB.  
 
Atès que en data 27 de juliol de 2015 la UAB i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. van formalitzar el 
corresponent conveni d’autorització d’ús d’espais els efectes dels quals es supeditaren als acords dels òrgans 
competents per part la UAB . 
 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del 
patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Confirmar el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. i autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar 
ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, S.L.:  
 
.- Espais no esportius: 
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• Sala de professors, despatx de direcció, espais per secretaria i serveis administratius. 
• Espai Biblioteca dotat de serveis i fons que garanteixi la consulta de llibres, revistes i documents 

audiovisuals. 
• Aula en què s'impartiran les sessions teòriques. 
• Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 

professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
• Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes 

com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable 
• Dependències per emmagatzemar el material general del centre i un magatzem específic per al material 

dels ensenyaments esportius annex a les instal·lacions esportives 
 
.- Espais esportius: 

• Una sala esportiva polivalent 
• Un camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes 
• Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
• Piscina de 25m 
• Taller de reparació bicicletes. 

 
Sota les següents condicions:  
 
Preu: 14.525 €/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
 
Termini: Des de la signatura del conveni fins el 31 de juliol de 2018. 
 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a usar les 
instal·lacions objecte del conveni, en el temps indicat a l’annex, respectan els usos i necessitats de la UAB. 
[Document] 
 
Segon.- Encarregar al Vicerectorat d’Economia i d’Organització que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest 
acord. 
 
Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Quart.- Comunicar el present acord al Vicerectorat d’Economia i d’Organització. 
 
 
Acord 76/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupost Generals de l'Estat per a l'any 2015, la 
qual estableix que durant l'any 2015 no es procedirà en el sector públic a la incorporació de nou personal, 
exceptuant de l'esmentada limitació un seguit de sectors i Administracions que es contemplen en l'article 
21.U.2, entre les que es troben les Universitats, respecte de les quals es determina que s’aplicarà una taxa de 
reposició de fins a un màxim del 50%  i estan obligades a destinar, com a mínim un 15% del total de places 
que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el 
Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat  I3. 
 
Atès l'apartat cinc de l'article 21 el qual  indica que la validesa de l'autorització continguda en l'apartat u 
d'aquest article estarà condicionada al fet que les places resultants de l'aplicació de la taxa de reposició de 
efectius s'incloguin en l'Oferta d'Ocupació Pública que, de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de de 
l'article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de la 
Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, 
abans de la finalització de l'any 2015. 
 
Vist que l'Oferta d'Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per al 2015 ha estat aprovada per la Direcció General d’Universitats del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya en data 17 de juliol de 2015 i 3 d’agost de 2015. 
 
Vist que el càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la 
Generalitat de Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2014 han deixat de prestar 
serveis en aquesta Universitat, d'acord amb el càlcul que preveu l'apartat tercer de l'article 21.u.3 de la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, ascendeix a 20 places de les qual tres es reserven a la contractació, com a 

http://www.uab.cat/doc/Us_espais_format_formacio_professional�
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personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i que hagi obtingut 
el certificat I3. 
 
Vist l’Acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 17 de juliol de 2015 pel que fa la criteris per 
assignar els concursos de professorat agregat dins la convocatòria d’oferta pública de 2015 
 
Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 17 de setembre de 2015 pel qual es va Informar 
favorablement de la Proposta d’oferta pública d’ocupació de Personal Docent i Investigador 2015. 
 
Vist l'article 64. d) Dels Estatuts de la UAB  pel que fa a les competències de Consell de Govern  en matèria de 
contractació de del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat  i de 
Programació Acadèmica, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar  la Proposta d’oferta pública d’ocupació de Personal Docent i Investigador 2015, que 
s’annexa.[Document] 
 
SEGON.  Encarregar al  vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
 
 
Acord 77/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les comunicacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l’avaluació dels mèrits de recerca dels professorat universitari, mitjançant les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d’Avaluació de la Recerca. També s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 
 
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat 
contractat  de la UAB que han obtingut avaluació positiva. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector de Professorat i de Programació Acadèmica i la vicegerenta d’organització que 
facin  l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Oferta_ocupacio_PDI_2015�
http://www.uab.cat/doc/complements_retributius_autonomics_recerca_professorat_contractat_CG300915�
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Acord 78/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Atès que a partir del 5 de novembre de 2015 totes les universitats hauran de remunerar als autors i editores 
dels continguts d’aquests utilitzats als campus virtuals universitaris (disposició final 5.a) llei 21/2014, de 4 de 
novembre, de modificació del text refós de la llei de propietat intel·lectual.  
 
Atès que la llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació assumeix per part de les 
universitats el compromís amb la difusió universal del coneixement, mitjançant el posicionament a favor de les 
polítiques d’accés obert a la informació científica.  
 
Atès l’article 80.5 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, estableix que formaran part del 
patrimoni de les universitats els drets de propietat intel·lectual  dels que aquestes siguin titulars com a 
conseqüència de l’activitat desenvolupada pel seu personal en l’exercici de les seves funcions.  
 
Atès que les universitats necessiten dotar-se d’instruments de gestió per mantenir el just equilibri entre drets i 
interessos concurrents entre els creadors, titulars de drets i els usuaris de continguts protegits en el procés de 
transmissió del coneixement i de la cultura.   
 
Atès que la llei de propietat intel·lectual preveu la figura de l’entitat de gestió de drets com aquella entitat, 
sense ànim de lucre, legalment constituïda, que tingui per finalitat la gestió de drets d’explotació  o altres de 
caràcter patrimonial, en nom propi o aliè i per compte dels autors o de titulars dels drets d’explotació de drets 
de propietat intel·lectual.  
  
Atès que actualment les entitats de gestió estan organitzades en funció de la tipologia d’autors (autors, editors, 
intèrprets, etc.) i del tipus d’obres (literàries, plàstiques, audiovisuals, sonores, etc.).  
 
Atès que les universitats tenen necessitats de gestionar drets d’autor d’obres creades i utilitzades en l’àmbit 
acadèmic, en qualsevol mitjà o suport (imprès, audiovisual, sonor, multimèdia i software), ja sigui en l’àmbit 
literari, artístic o científic.  
  
Atès que en el marc de la Conferència de Rectors (CURE) el proppassat 7 de setembre de 2015 els rectors de la 
Universidad de Alemería, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Burgos, Universidad de Castilla La 
Mancha, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Universitat de les Illes Balears, Universitat 
Internacional de Catalunya, Universidad Internacional de la Rioja, Universidad de Jaén, Universitat Jaume I, 
Universitat de Lleida, Univesridad Loyola Andalucía, Universidad de Murcia, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Universitat Oberta de Catalunya, Universidad de Oviedo, Universitat Politècnica de València, 
Universidad Pontificia Comillas, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad 
de Valladolid, Universidade de Vigo i Universidad de Zaragoza, van formalitzar una declaració d’interessos en 
virtut de la qual van assentar les bases per una futura creació d’una associació amb personalitat jurídica 
l’objecte de la qual sigui el desenvolupament de l’activitat pròpia d’una entitat de gestió de drets de la propietat 
intel·lectual en relació amb qualsevol contingut explotat en el si de les universitats.  
  
Atès que properament es té previst formalitzar el corresponent conveni institucional pel qual es constitueixi 
l’esmentada associació on s’aprovaran els corresponents estatuts, dels quals encara no tenim la seva versió 
final. 
 
Atès que la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en aquesta Associació implicarà un pagament 
inicial de 2.000 euros. 
  
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Secretària General, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement facultar al rector perquè ell o, persona que designi, signi els documents 
necessaris per formalitzar el conveni institucional pel qual es constitueixi una associació l’objecte de la qual 
sigui la gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual en l’àmbit universitari i educatiu amb la participació 
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de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el condicionament que un cop signats els mateixos, es sotmetin 
a consideració i ratificació per parts del Consell de Govern i del Consell Social d’aquesta universitat.   
 
SEGON.-  Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar la Secretària General el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 79/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Atès que el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, es va crear com un consorci públic integrat per la 
Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la 
Universitat Rovira i Virgili i la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya de Barcelona, l’Institut 
d’Estudis Catalans, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, configurant-se com a mitjà propi i servei tècnic de les entitats consorciades.  
 
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al 
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control 
de l'esmentada adscripció.  
 
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar 
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu 
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic 
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells 
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en 
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei. 
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i 
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.  
  
Atès que en sessió de 2 de juny de 2015 el Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya va aprovar la modificació dels seus estatuts  en els termes del  document 2. 
  
Atès que en sessió de 23 de setembre de 2015 la Comissió d’Economia del Consell de Govern va informar 
favorablement la ratificació de l’acord de modificació de del Consell de Govern del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya de 2 de juny de 2015 abans indicat. 
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 
universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya de 2 de juny 
de 2015 de modificació dels seus estatuts en els termes del document adjunt. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

http://www.uab.cat/doc/Ratificacio_Estatuts_CSUC_CG300915�
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TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. 
 
 
Acord 80/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Atès que el Consorci Centre d’Estudis Demogràfics, es va crear com un consorci públic integrat per la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al 
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control 
de l'esmentada adscripció.  
 
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar 
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu 
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic 
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells 
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en 
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei. 
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i 
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.  
  
Atès que en sessió de data 20 de maig de 2015 el Consell de Govern del Consorci Centre d’Estudis Demogràfics 
va aprovar, per unanimitat la modificació dels seus estatuts ‘sens perjudici que, eventualment, durant la 
tramitació per part de l’Administració de la Generalitat, en tant que Administració d’adscripció, i fins a la seva 
aprovació pel Govern, puguin produir-se esmenes tècniques amb motiu de l’aplicació als consorcis de la nova 
legislació del sector públic’, d’acord amb  el text refós que s’annexa com a document 1. 
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 
universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Centre d’Estudis Demogràfics de 20 de maig de 
2015 de modificació dels seus estatuts en els termes del document adjunt. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci Centre d’Estudis Demogràfics. 
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Acord 81/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Atès que el consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars, es va crear com un consorci públic integrat per 
la Generalitat de Catalunya, per mitjà dels departaments  competents en matèria de Salut i de Recerca, la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al 
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control 
de l'esmentada adscripció.  
 
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar 
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu 
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic 
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells 
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en 
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei. 
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i 
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.  
  
Atès que en sessió extraordinària, amb data d’efectes del 19 de maig de 2014 el Consell de Direcció del 
consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars va aprovar, per unanimitat la modificació dels seus estatuts 
‘sens perjudici que, eventualment, durant la tramitació per part de l’Administració de la Generalitat, en tant que 
Administració d’adscripció, i fins a la seva aprovació pel Govern, puguin produir-se esmenes tècniques amb 
motiu de l’aplicació als consorcis de la nova legislació del sector públic’, d’acord amb  el text refós que s’annexa 
com a document 2. 
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 
universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Direcció del consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars de 4 
de setembre de 2015 de modificació dels seus estatuts en els termes del document adjunt. [Document ] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
QUART.- Informar dels presents acords al consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars. 
 
 
Acord 82/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
Atès que el Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, es va crear com un consorci públic 
integrat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, 
l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i el Consell Superior 
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d’Investigacions Científiques per promoure la recerca, els estudis i l’ensenyament en el camp de l’ecologia i les 
aplicacions forestals. 
 
Atès que la Disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local en virtut de la qual es va aprovar la Disposició addicional vintena de la llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú relatiu al 
règim d'adscripció dels consorcis a una Administració pública i els efectes pressupostaris, comptable i de control 
de l'esmentada adscripció.  
 
Atès que la referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar 
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu 
apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic 
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció. 
 
Atesa la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que disposa, per a aquells 
consorcis que ja estiguessin creats, la necessitat d’adaptació dels seus estatuts a les noves previsions legals en 
el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei. 
 
Atès que els articles 12 a 15 de la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
mesures de reforma administrativa estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i 
procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis.  
  
Atès que en sessió de 9 de juliol de 2015 el patronat del  Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals va aprovar, per unanimitat la modificació dels seus estatuts  en els termes del  document 2. 
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 
universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Projectes Estratègics i 
Planificació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del patronat del Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de 9 
de juliol de 2015 de modificació dels seus estatuts en els termes del document adjunt. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
QUART.- Informar dels presents acords al Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. 
 
 
Acord 83/2015, de 30 de setembre, del Consell de Govern 
 
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 electricitat a les entitats adherides, signat per la UAB 
en data 22 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.  
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Vist que la UAB manifesta el seu interès en contractar conjuntament el subministrament d’electricitat 
mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar 
electricitat a les entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/05). 
 
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 que la Comissió d’Economia i d’Organització de data 23 de setembre de 2015  ha acordat informar 
favorablement de la proposta d’adhesió a la contractació conjunta d’electricitat, 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 electricitat a les entitats adherides segons el document que s’annexa. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d’adhesió a la contractació conjunta d’electricitat, 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 electricitat a les entitats adherides segons acord que s’annexa. 
[Document] [Document] 
 
SEGON. Elevar la proposta al Consell Social per tal que exerceixi 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. 
 
 
 
I.2. Comissions del Consell de Govern 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 73/2015, de 14 de setembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de memòries 
de títols de grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de Grau que es presenten, per tal 
d’adequar-la a les necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la 
modificació dels plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 
març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li 
correspon, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau 
que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com 
aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de 
Grau següents: 
 

• Ciència Política i Gestió Pública 
• Sociologia  

 
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 74/2015, de 14 de setembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de modificació de la memòria 
de màster universitari que han estat presentades per la Facultat de Ciències. 
 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títol de màster universitari que es presenta, per tal 
d’adequar-la a les necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la 
modificació dels plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 
març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que 
li correspon aprovar els plans d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de 
màster universitari següent: 
 

• Erasmus Mundus en Modelització Matemàtica a l’Enginyeria: Teoria, Computació i 
Aplicacions / Erasmus Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, 
Numerics, Applications. [ 
 

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. 
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Acord 75/2015, de 14 de setembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat d’aprovació dels autoinformes 
per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres. 
 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del 
centre a acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la 
documentació que s’ha de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu 
d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les 
titulacions. 
 
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la 
renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per 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 els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres 
següents: 
 

• Escola d’Enginyeria 
• Escola Massana  
• Facultat de Ciències de la Comunicació 
• Facultat de Psicologia 
• Facultat de Veterinària 

 
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 76/2015, de 14 de setembre, 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. 
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Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 
març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li 
correspon informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació 
d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau 
propis.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
Acord 77/2015, de 14 de setembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda 
d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la 
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de 
Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.3 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març 
de 2011, sobre els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 
març 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li 
correspon aprovar els plans d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne al Consell Social, així com les 
modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat, la Comissió d'Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de 
postgrau propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans 
competents: 
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- Màster en Gestió Empresarial (CITIUS) 
- Diploma de postgrau en Iniciació Professional a l’Empresa (CITIUS) 
- Màster en Metodologia de la Investigació en Ciències de la Salut  
- Diploma de postgrau en Estadística en Ciències de la Salut  
- Diploma de postgrau en Accessibilitat Universal i Mobilitat: l'Escala Humana en les 

Intervencions Urbanes 
- Diploma de postgrau en Antic Egipte: espais, Llenguatges, Identitats 
- Diploma de postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura  
- Diploma de postgrau en Comunicació i Lideratge en Organitzacions Familiars  
- Diploma de postgrau en Intervenció Relacional Sistèmica en Immigració 
- Diploma de postgrau en Intervenció Sistèmica en Psicosi i Altres Trastorns Mentals Greus 
- Diploma de postgrau en Tractament Integrat Individual i Familiar en el Trastorn Límit de 

Personalitat  
 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 78/2015, de 14 de setembre, 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 les seves posteriors modificacions, 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 ha adoptat els següents  
  
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. 
 

https://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nova-creacio-cursos-especialitzacio-14-09-2015�
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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 79/2015, de 14 de setembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premi extraordinari de titulació presentada per la Facultat de 
Veterinària. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 
de març de 2011, que regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de 
març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li 
correspon aprovar la concessió dels premis extraordinaris d’estudis de titulació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, 
Docència i Ocupabilitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, el premi extraordinari de titulació per al curs 
acadèmic 2013-2014. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 80/2015, de 14 de setembre, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Per assentiment, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el procediment per a les sol·licituds de segona matrícula extraordinària. 
 
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. 
  

 
 
I.2.2. Comissió d’Afers d’Estudiants 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 06/2015, de 28 de setembre, de la Comissió d’Afers d’Estudiants 
 
Vista la proposta del vicerectora d’Estudiants i Cooperació. 
 

https://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-titulacio-14-09-2015�
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Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol 
de 2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la 
UAB. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Afers d’Estudiants. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la 
Comissió d’Afers d’Estudiants de la UAB, ha adoptat el següent 
 
ACORD 
 
Aprovar l’ampliació en una beca de la Convocatòria de beques Salari Ítaca - Consell Social i Banco de Santander 
per alumnes de Màster Universitari de la UAB, curs 2015-2016, aprovada per la Comissió d’Afers d’estudiants 
de 27 d’abril de 2015. [Document] 
 
 
I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 25/2015, de 23 de setembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit a 31 d’agost de 2015. 
 
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 d’abril de 2015, de 25 de maig de 2015  i 
de 26 de juny 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 
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit a data 31 d’agost 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. 
 
 
 

https://www.uab.cat/doc/Modificacio-convocatoria-Beques-Salari-Itaca-ConsellSocialBancoSantander-AlumnesMasterUniver_280915�
https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacio-credit-a310815-23092015�
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Acord 26/2015, de 23 de setembre, 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 electricitat a les entitats adherides, signat per la UAB 
en data 22 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 d’electricitat 
mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses que podran comercialitzar 
electricitat a les entitats adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà el CSUC (Exp 15/05). 
 
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 
d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement de la proposta d’adhesió a la contractació conjunta d’electricitat, 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 electricitat 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 27/2015, de 23 de setembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 10 d’octubre de 2014 per la qual s’acorda aprovar les tarifes 
pels serveis prestats per l’exercici 2015. 
 
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per 
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)  i que passà a denominar-se Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
 
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les tarifes  i les seves modificacions 
corresponen al Consell de Govern, qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula 



BOUAB Núm. 132                         setembre / 2015 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 19 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

que les tarifes del CSUC en la seva actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions 
consorciades requerirà la ratificació d’aquestes. 
 
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
 
Vist que en data 19 de febrer de 2015 la Comissió d’Economia i Organització va ratificar les tarifes pels serveis 
prestats a aplicar pel CSUC relatiu a l’exercici 2015. 
 
Vist que la Comissió Executiva del CSUC en data 21 de maig de 2015 va acordar modificar la política de 
facturació  i les tarifes de facturació aprovades per Acord de Consell de Govern del CSUC del 17 de desembre 
del 2014. 
 
Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, 
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i d’Organització, 
la Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar la modificació de  les tarifes pels serveis prestats a aplicar pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2015. 
 
SEGON. Elevar aquesta ratificació al Consell Social per a que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Economia i Organització l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la 
vicegerenta d'Economia, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 28/2015, de 23 de setembre, de la Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vistos els acords de Consell de Govern de UAB de data 5 de juny de 2013 i del Consell Social de data 27 de 
juny d e2013 pels quals es van ratificar  la transformació del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de 
Catalunya (CESCA)  en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), així com es van ratificar la 
modificació dels Estatuts del  CESCA. 
 
Atès l’acord de Consell de Govern del CSUC de data 2 de juny de 2015 pel qual es va aprovar adequar els seus 
Estatuts de conformitat amb les Lleis 27/2013 i 15/2014, tot modificant els articles 1, 27, 28 i 29 i incorporant 
un nou article 30 en els termes que s’adjunten. 
 
Vistos els Estatuts del CSUC. 
 
Atès que l’article 64.t dels Estatuts de la UAB estableix que és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social la constitució, modificació i extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament 
dels fins de la Universitat, així com proposar la participació de la Universitat en altres entitats.  
 
 
Vist l'article 10.4 lletra g) 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’institucions consorciades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Economia i Organització, la 
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
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PRIMER. Informar favorablement de la proposta de ratificació de modificació dels Estatuts del CSUC . 
 
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. 
  
 
I.5.6. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 37/2015, de 17 de setembre, de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist el que disposa la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupost Generals de l'Estat per a l'any 2015, la 
qual estableix que durant l'any 2015 no es procedirà en el sector públic a la incorporació de nou personal, 
exceptuant de l'esmentada limitació un seguit de sectors i Administracions que es contemplen en l'article 
21.U.2 de l'esmentada norma, entre les que es troben les Universitats, respecte de les quals es determina que 
s’aplicarà una taxa de reposició de fins a un màxim del 50%, i estan obligades a destinar, com a mínim un 15% 
del total de places que s'ofereixi a la contractació, com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi 
finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. 
 
Atès l'apartat cinc de l'article 21 indica que la validesa de l'autorització continguda en l'apartat u d'aquest 
article estarà condicionada al fet que les places resultants de l'aplicació de la taxa de reposició de efectius 
s'incloguin en l'Oferta d'Ocupació Pública que, de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de de l'article 70 
de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de govern de la Administració 
Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la 
finalització de l'any 2015. 
 
Vist que l'Oferta d'Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per al 2015 ha estat aprovada per la Direcció General d’Universitats del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya a data 17 de juliol de 2015 i 3 d’agost de 2015 
 
Vist que el càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la 
Generalitat de Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2014 han deixat de prestar 
serveis en aquesta Universitat, d'acord amb el càlcul que preveu l'apartat tercer de l'article 21.u.3 de la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, ascendeix a 20 places de les qual tres es reserven a la contractació, com a 
personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el 
certificat I3. 
 
Vist l’Acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 17 de juliol de 2015 pel que fa la criteris per 
assignar els concursos de professorat agregat dins la convocatòria d’oferta pública de 2015 
 
Vist l'article 18.4 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 de Personal Acadèmic  en matèria de contractació de del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement de la Proposta d’oferta pública d’ocupació de Personal Docent i Investigador 
2015. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al  vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
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Acord 38/2015, de 17 de setembre, de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 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 que l’esmentat calendari 
preveu que en data 17 de juliol de 2015 es presentarà a la Comissió de Personal Acadèmic la llista d’admesos i 
exclosos i de la prelació dels admesos de la 13a. convocatòria i el calendari per a la contractació d’Investigadors 
Predoctorals per al curs 15/16.  
 
Vist l’Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 17 de juliol de 2015 pel que fa a l’aprovació de la llista 
definitiva d’admesos i exclosos i la prelació dels admesos referent a la 13a convocatòria del personal 
Investigador en Formació. 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el 
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la 
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el 
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social.  
 
Vist el Reial Decret, de 27 de gener, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació, que 
regula el règim jurídic general del personal investigador en formació i la seva relació amb les entitats públiques 
i privades a les que estiguin adscrits.  
 
Vist l’article 145 dels Estatuts de la UAB que disposa que es considera personal investigador en formació el 
format pels estudiants de doctorat, les persones amb beques d’investigació i els ajudants, d’acord amb la 
legislació vigent i que el Consell de Govern regularà, en el marc de la legislació vigent, els drets i deures i el 
règim disciplinari de les diverses categories de personal investigador en formació.  
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 
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 UA, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la llista adjunta d’admesos i exclosos i la prelació dels admesos de la 13a. convocatòria per a 
la contractació d’investigadors predoctorals per al curs 2015/2016. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Professorat i Programació Acadèmica l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
 
 
Acord 39/2015, de 17 de setembre, 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. 
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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 dels professorat. 
 
Vistos els acords presos a la Comissió de Personal Acadèmic de 22 de juny de 2015 pel que fa  a l’aprovació  de 
la resolució de la convocatòria d’avaluació de l’activitat  docent del professorat pels períodes generats fins 
31/12/14. 
 
Atesa la confidencialitat  de les dades es facilitarà la consulta als recursos, reclamacions, valoracions, etc. als 
membres de la CPA que així ho demanin prèvia sol·licitud a  oqd.avaluacio@uab.cat. 
 
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 14 de març de 2013,  pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria de l’avaluació del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora de Qualitat, Docència i 
Ocupabilitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Presentació, anàlisi i proposta de resolució dels recursos presentats. 
 
SEGON.- 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 40/2015, de 17 de setembre, de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’Acord de la Comissió de Personal Acadèmic de 14 d’abril de 20415 per la qual s’aprovà la Convocatòria de 
Erasmus+, Mobilitat de Personal per a Docència (Staff Mobility  for Teaching), curs acadèmic 2015/16 
 
Vist l’article 4 apartats a) i c) dels Estatuts de la UAB que preveuen que són finalitats de la UAB exercir la 
docència de grau superior, tant pel que fa al coneixement i a la cultura com pel que fa a la formació 
especialitzada i la preparació per a l’exercici professional, amb un esperit de recerca constant de la qualitat i 
l’excel·lència, i cercar la plena integració de l’activitat de docència i recerca en l’àmbit internacional i, en 
particular, en els espais europeus d’educació superior.  
 
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) que preveu que el govern, les Comunitats Autònomes i 
les Universitats fomentaran la mobilitat dels professors en l’espai europeu d’ensenyament superior a través de 
programes i convenis específics i dels programes de la Unió Europea.  
 
Atès que a la convocatòria s’estableix que el sistema de pagament es tramitaria a través de la nòmina  i aquest 
procés no s’ajusta al procediment vigent, es proposa la modificació del text tot eliminant aquesta referència. 
 
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 14 de  març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Internacionals, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la convocatòria Erasmus+, de mobilitat de personal per a docència (staff 
mobility for teaching) - curs acadèmic 2015/2016. [Document] 
 
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector de Relacions Internacionals per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 41/2015, de 17 de setembre, 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 una investigadora de les seva entitat 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. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, pel que fa al reconeixement de 
personal acadèmic investigador vinculat. 
 
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 investigadora vinculada a la UAB a la doctora Sybille van den Hove 
d’Ertsenryck amb destinació a  l’Institut de ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 
 
SEGON.- Encarregar  a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 42/2015, de 17 de setembre, 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 entitat 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. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, pel que fa al reconeixement de 
personal acadèmic investigador vinculat. 
 
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 doctor Erik Gómez-Baggethum 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. 
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Acord 43/2015, de 17 de setembre, 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 entitat 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. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, pel que fa al reconeixement de 
personal acadèmic investigador vinculat. 
 
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 doctor Víctor Sarto i Montenys amb 
destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 
 
SEGON.- Encarregar  a la vicerectora d’Investigació l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 44/2015, de 17 de setembre, 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 entitat 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. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, pel que fa al reconeixement de 
personal acadèmic investigador vinculat. 
 
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 doctor Sergi Grau Torras 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. 
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II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general 
 
II.1 Instruccions 

[tornar a l’índex] 
 
Instrucció 2/2015 del gerent, de 25 de setembre, pel reconeixement d’una jornada de permís per a la 
participació del Personal d’Administració i Serveis a la Festa Major. [Document] 
 
Instrucció 3/2015 de la secretària general, de 28 de setembre, sobre el funcionament del tauler d’anuncis 
electrònic de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Document] 
 
 
 

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

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 5 de maig de 2015 entre la UAB i el Instituto Tecnológico de Mérida (México - Mèxic), per 
establir un marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 5 de maig de 2015 entre la UAB i la Universidad Autónoma de Chiapas (México - Mèxic), per 
establir un marc de col·laboració comú. 
 
Conveni de 4 de juny de 2015 entre la UAB i la Universidade dos Açores (Azores - Portugal), per establir un 
marc de col·laboració docent. 
 
Conveni de 3 de juliol de 2015 entre la UAB i la Nanyang Technological University (Singapur - Singapore), 
per establir un marc de col·laboració docent. 
 
Conveni de 9 de juliol de 2015 entre la UAB i la Lingnan University (Hong Kong), per establir un marc de 
col·laboració docent. 
 
Conveni de 24 de juliol de 2015 entre la UAB i la Tras-os-Montes e Alto Douro University (Portugal), per 
establir un marc de col·laboració docent. 
 
Conveni de 7 de setembre de 2015 entre la UAB i la Universtity of Malaya ( Kuala Lumpur - Malaysia - 
Malasia), per establir un marc de col·laboració docent. 
 
Conveni de 9 de setembre de 2015 entre la UAB i Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
(FEDME), per establir un marc de col·laboració docent. 
 
Conveni de 14 de setembre de 2015 entre la UAB i la Yamaguchi University (Japan) (Japón-Japó), per 
establir un marc de col·laboració docent. 
 
Conveni de 23 de setembre de 2015 entre la UAB i la Universidad de Buenos Aires (Argentina), per establir 
un marc de col·laboració docent. 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 1 de gener de 2014 entre la UAB i l’Ajuntament de Badia del Vallès, per emmarcar l'actuació 
entre la UAB i Badia en la participació en el projecte "Campus Ítaca" de la UAB, per a l'any 2014. 
 
Conveni de 23 de març de 2015 entre la UAB, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de Girona (UdG), per a la cessió del programari de gestió dels 
quadres de classificació i els taulers d'accés i avaluació documental. 
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Addenda de 28 de maig de 2015 al conveni d’1 d’octubre de 2007 entre la UAB, la Universitat de 
Barcelona(UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Escola d'Administració pública de Catalunya, per a la 
realització del Màster en Gestió Pública 2014-2015. 
 
Addenda de 2 de juny de 2015 entre la UAB, l’Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(IRHSCSP) i la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, addenda nº 3 per la qual 
s'amplia l'annex al conveni de col·laboració per al reconeixement de personal investigador vinculat (IVU) de 
data 10 de maig de 2013. 
 
Addenda de 29 de juny de 2015 entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), per a la impartició conjunta 
de l'ensenyament conduent al títol universitari de grau en Estudis Francesos.  

 
Conveni de 9 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundació Barcelona Graduate School of Economics 
(Barcelona GSE - BGSE), Acord marc per a la tramitació dels contractes previstos a l'article 83 de la LOU entre 
els professors de la UAB i la BGSE. 
 
Addenda de 9 de juliol de 2015 entre la UAB, Novartis Farmacéutica, S.A., Fundació Privada "Institut 
d'Investigació Oncológica de Vall-Hebron" (VHIO) i l’Hospital Universitari Vall d'Hebron (HUVH), Annex II de 
l'Acord de creació d'un consorci d'investigació biomèdica i oncològica translacional de 18/12/2008 (CIBOT). 
 
Conveni de 14 de juliol de 2015 entre la UAB i l’Institut Escola del Treball, pel disseny d'un congelador de 
plaques com a màquina d'assaig pel Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la UAB. 
 
Addenda de 15 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), per 
ampliar la vigència del conveni d'1 de setembre de 2015 pel qual la FUAB arrenda a la UAB uns espais a l'edifici 
Casa de Convalescència. 
 
Conveni de 24 de juliol de 2015 entre la UAB i el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), Resolució del conveni marc de cooperació educativa relatiu a la col·laboració en estudis 
de grau i postgrau subscrit el 16 gener 2013. 
 
Conveni de 24 de juliol de 2015 entre la UAB i la Patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB), 
conveni de desascripció de l'Escola Universitària de Gestió i Administració Pública de Manresa (EUGiP de 
Manresa). 
 
Conveni de 27 de juliol de 2015 entre la UAB i el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT), per a la col·laboració en estudis de grau i postgrau. 
 
Conveni de 27 de juliol de 2015 entre la UAB i el Consorci Autoritat Territorial de la Mobilitat de Barcelona 
(ATM), amb l’objectiu de revisar el Pla de Mobilitat de la UAB. 
 
Conveni de 27 de juliol de 2015 entre la UAB i Format en Formació Professional, SL, per la cessió de l'ús 
dels espais ubicats al Servei d’Activitat Física de la UAB a Format en Formació Professional, SL. 
 
Conveni de 31 de juliol de 2015 entre la UAB i la Fundació Gespa, resolució de mutu acord del conveni de 10 
de febrer de 1999 pel qual la UAB cedia l'ús gratuït a la Fundació Gespa dels espais i instal·lacions que havien 
estat seu de l'Escola Bressol Gespa ubicats al Campus. 
 
Conveni de 3 de setembre de 2015 entre la UAB i l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), 
de col·laboració docent. 
 
Conveni de 3 de setembre de 2015 entre la UAB i l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-
CSIC), de col·laboració docent. 
 
Conveni de 22 de setembre de 2015 entre la UAB i la Fundació Markets, Organizations and Votes in 
Econòmics (MOVE), de col·laboració docent. 
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IV.  Estructures bàsiques i participació en altres centres 
 
IV.1. Administració universitària  

[tornar a l’índex] 
 
Resolució de 29 de setembre de 2015, de supressió de l’Oficina de Compres i Contractació i creació 
de la unitat orgànica de Contractació, amb dependència de la Vicegerència d’Economia 
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V.  Nomenaments  i cessaments 
 
 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Miquel Edo Julià  coordinador 
de Treball de Fi de Grau de Traducció i d’Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Sara Rovira Esteva  
coordinadora de Treball de Fi de Grau d’Àsia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Albert Selva O’Callaghan  
videcegà de Postgrau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Rafael Arenas García 
coordinador d’Estudis de Grau en Dret de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Gemma Rigau Oliver 
coordinadora del Grau de Llengua i Literatures catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Jordi Pàmias Massana 
coordinador d’Estudis de Grau en Estudis Clàssiscs i coordinador del Minor de Cultura Clàssica de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Diego Prior Jiménez degà 
de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Antoni Navío Gámez 
secretari de centre i vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Georgeta Ion vicedegana 
d’Intercanvis i Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Cristina Escobar 
Urmeneta coordinadora de Grau en Educació Primària en Anglès de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Miranda Jessica Lubbers 
coordinadora de Màster d’Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció i coordinadora de Doctorat en 
Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual nomena el senyor Pere Puig Casado 
coordinador d’Estudis del Grau d’Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Melinda Ann Dooly 
Owenby coordinadora d’Intercanvis de Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Maite Martínez González 
coordinadora del Màster en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions de la Facultat de Psicologia.  
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Maite Martínez González 
directora de Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP) de la Facultat de Psicologia.  
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Carrasumada Serrano 
Pau coordinadora del Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge de la Facultat de Psicologia.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Gemma Armengol Rosell 
coordinadora adjunta d’Estudis de Grau de Genètica de la Facultat de Biociències. 
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Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual nomena el senyor Josep Antoni Pérez Pons 
coordinador d’Estudis de Grau de Bioquímica de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual nomena la senyora Maria Pilar Garcia 
Guerreiro coordinadora d’Estudis de Grau de Genètica de la Facultat de Biociències. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual nomena el senyor José Antonio Fernández 
Amor responsable de Treballs de Fi de Grau de la Facultat de Dret. 
 
 
V.1.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual el senyor Miquel Sabrià Leal cessa com a 
videcegà de Postgrau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 3 de setembre de 2015, per la qual la senyora Carolina Gala Durán cessa com a 
vicedegana de Responsabilitat Social i coordinadora d’Estudis de Dret de la Facultat de Dret. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2015, per la qual la senyora Mar Massanell Messalles cessa 
com a coordinadora del Grau en Llengua i Literatures catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2015, per la qual el senyor Sebastià Giralt Soler cessa com a 
coordinador d’Estudis de Grau en Estudis Clàssiscs i coordinador del Minor de Cultura Clàssica de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2015, per la qual el senyor Roberto Risch cessa com a 
coordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual el senyor Carles Gispert Pellicer cessa com a 
secretari de la Facultat i coordinador d’Estudis de Llicenciatura i Grau d’ADE de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual la senyora Carlota Menéndez Plans cessa 
com a coordinadora d’Estudis de Llicenciatura i Grau d’ADE i Dret i responsable de Qualitat  de la Facultat 
d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual el senyor Jordi Massó Carreras cessa com a 
de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual la senyora Anna Cros Alavedra cessa com a 
secretària del centre i vicedegana de Relacions Internacionals de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual la senyora Montserrat Ventura Oller cessa 
com a coordinadora de Màster d’Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció i coordinadora de Doctorat en 
Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual la senyora Mercè Farré Cervelló cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Grau d’Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual la senyora Margarida Massot Verdú cessa 
com a coordinadora de Màster Interuniversitari de Formació Persones Adultes de la Facultat de Ciències de 
l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual la senyora Cristina Escobar Urmeneta cessa 
com a coordinadora de Grau en Educació Primària en Anglès i coordinadora d’Intercanvis de Primària de la 
Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual la senyora Carme Armengol Asparó cessa 
com a vicedegana de Graus de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual el senyor Jordi Pàmies Rovira cessa com a 
vicedegà de Postgraus i Màsters de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
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Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual la senyora Maria Asunción Blanco Romero 
cessa com a coordinadora del Tronc Comú de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2015, per la qual la senyora Susana Pallarés Parejo cessa com 
a coordinadora d’Estudis del Màster en Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions de la Facultat de 
Psicologia.  
 
Resolució del rector, de 25 de setembre de 2015, per la qual la senyora Carrasumada Serrano Pau cessa 
com a coordinadora d’Estudis del Màster en Intervenció i Recerca en Patologia del Llenguatge: Sordesa i 
Trastorns Neurològics de la Facultat de Psicologia.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual el senyor Josep Antoni Pérez Pons cessa com 
a coordinador adjunt d’Estudis del Grau en Bioquímica de la Facultat de Biociències.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual la senyora Maria Plana Coll cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Grau de Bioquímica de la Facultat de Biociències.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual la senyora Maria Pilar Garcia Guerreiro cessa 
com a coordinadora adjunta d’Estudis del Grau de Genètica de la Facultat de Biociències.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual el senyor Noel Xamena López cessa com a 
coordinador d’Estudis del Grau de Genètica de la Facultat de Biociències.  
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual la senyora Maria José Cuenca García cessa 
com a responsable de Treballs de Fi de Grau de Dret de la Facultat de Dret. 
 
 
V.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Núria Font i Borràs  
coordinadora del Doctorat de Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals del Departament 
de Ciència Política i Dret Públic. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Maria Encarnación 
Gutiérrez García directora del  Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Ana Ullod Pujol 
vicedirectora de Recerca, Economia i Relacions Institucionals del  Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Natividad Ramajo 
Hernández secretària i vicedirectora de Professorat del  Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Núria Font i Borras 
coordinadora del Doctorat “Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals” del Departament de 
Ciència Política i Dret Públic. 
 
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Francesc Xavier Borràs 
Hernàndez coordinador de la Unitat de Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació. 
 
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor David Costa Miserachs 
coordinador de Tercer Cicle d’Unitat del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Carme Armengol Asparó  
coordinadora de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar (DIOE) del Departament de Pedagogia Aplicada. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Dolors Masats Viladoms  
coordinadora d’Unitat Departamental del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les 
Ciències Socials. 
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Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Aurelio Díaz Fernández 
director del Departament d’Antropologia Social i Cultural. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Robert Risch director del 
Departament de Prehistòria. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual  nomena el senyor Vicenç Artigas Raventós 
coordinador de la Unitat Departamental de l’Hospital de Sant Pau del Departament de Cirurgia. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora María Valdés Gázquez 
secretària del Departament d’Antropologia Social i Cultural. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Carme Armengol Asparó 
coordinadora del Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals, del Departament de Pedagogia Aplicada, del Departament de Didàctica de la Llengua, de la 
Literatura i de les Ciències Socials, del Departament de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, i del 
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
V.2.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual la senyora Eva Kristine Ostergaard-Nielsen 
cessa com a coordinadora del Doctorat de Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals del 
Departament de Ciència Política i Dret Públic. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual la senyora Natividad Ramajo Hernández cessa 
com a directora de departament en funcions del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. 
 
Resolució del rector, d’1 de setembre de 2015, per la qual el senyor Joaquim Puig González cessa com a 
secretari i vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals del Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat. 
 
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2015, per la qual la senyora Eva Kristine Ostergaard-Nielsen 
cessa com a coordinadora del Doctorat de Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals del 
Departament de Ciència Política i Dret Públic. 
 
Resolució del rector, de 9 de setembre de 2015, per la qual la senyora Maria Dolors Riba Lloret cessa com 
a coordinador de Tercer Cicle d’Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les 
Ciències de la Salut. 
 
Resolució del rector, de 15 de setembre de 2015, per la qual el senyor Lluís Capdevila Ortís cessa com a 
coordinador de la Unitat de Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2015, per la qual el senyor Antoni Navío Gámez cessa com a 
coordinador de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar (DIOE) del Departament de Pedagogia Aplicada.  
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2015, per la qual la senyora Dolors Masats Viladoms cessa 
com a secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials.  
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2015, per la qual la senyora Montserrat Oller Freixa cessa com 
a directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials.  
 
Resolució del rector, de 16 de setembre de 2015, per la qual la senyora Anna Bartra Kaufmann cessa com 
a coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual la senyora Anna Maria Piella Vila cessa com a 
secretària del Departament d’Antropologia Social i Cultural. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual el senyor Antoni Santisteban Fernández 
cessa com a coordinador d’Unitat Departamental del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de 
les Ciències Socials. 
 
Resolució del rector, de 17 de setembre de 2015, per la qual el senyor Jose Luis Molina González cessa 
com a director del Departament d’Antropologia Social i Cultural. 
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Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual el senyor Jordi Estévez Escalera cessa com a 
director del Departament de Prehistòria. 
 
Resolució del rector, de 21 de setembre de 2015, per la qual el senyor Xavier Rius Cornadó cessa com a 
coordinador de la Unitat Departamental de l’Hospital de Sant Pau del Departament de Cirurgia. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual el senyor José Tejada Fernández cessa com a 
coordinador del Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals, del Departament de Pedagogia Aplicada, del Departament de Didàctica de la Llengua, de la 
Literatura i de les Ciències Socials, del Departament de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, i del 
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
Resolució del rector, de 29 de setembre de 2015, per la qual la senyora Anna Cros Alavedra cessa com a 
coordinadora del Màster de Secundària, Especialitat Cat/Cast del Departament de Didàctica de la Llengua, de la 
Literatura i de les Ciències Socials. 
 
 
 
V.3. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució del rector, de 7 de setembre de 2015, per la qual  nomena la senyora Jordina Belmonte Soler 
representant de la UAB en el Consell Consultiu del Consorci Parc Natural de Collserola. 
 
V.3.2. Cessaments  
 
Resolució del rector, de 7 de setembre de 2015, per la qual el senyor Ferran Rodà de Llanza cessa com a 
representant de la UAB en el Consell Consultiu del Consorci Parc Natural de Collserola. 
 
 
 
 
VI. Convocatòries i resolucions de places 
 
 
VI.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 1 de setembre de 2015, per la 
qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Leticia Juliá Romea al servei actiu de l’escala administrativa, 
(C1, nivell 21) a l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 7 de setembre de 2015, per la 
qual es convoca  concurs públic de contractació temporal d’un/a tècnic/a superior amb destinació a la Unitat 
d’Anàlisi d’Estructures de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de la UAB.   
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 14 de setembre de 2015, per 
la qual es convoca  concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió de la plaça de cap de servei (personal 
laboral grup 1), amb destinació al Servei de Prevenció de l’Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 28 de setembre de 2015, per 
la qual es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte de relleu a temps parcial, 
d’un/a tècnic/a especialista de laboratori (personal laboral de grup 3) amb destinació al Departament de 
Prehistòria de l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia de la UAB.   
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VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 1 de setembre de 2015, per la 
qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Leticia Juliá Romea al servei actiu de l’escala administrativa, 
(C1, nivell 21) a l’Oficina de Projectes Internacionals de Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis,  de 2 de setembre de 2015, per la 
qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Sílvia Piqueras León al servei actiu com a personal laboral 
(LG1B), com administradora de centre de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del 3 de setembre de 
2015. 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de setembre de 2015, per la 
qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Paz Álvarez del Castillo, per a ocupar la plaça com a 
Cap de l’Oficina de Qualitat Docent, amb efectes del 15 de juliol de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de setembre de 2015, per la 
qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, al senyor David López Curiel, per a ocupar la plaça de Responsable de 
Servei, Servei de Recursos Informàtics i Multimèdia de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 3 de setembre de 2015, per la 
qual es deixa sense efectes l’encàrrec, provisional, de funcions de la senyora Dolores Marín López, amb efectes 
del dia 14 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de setembre de 2015, per la 
qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Ernesto Castaño Moreno, a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de 
l’Administració de Centre de l’Escola de Postgrau, amb efectes del 7 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 4 de setembre de 2015, per la 
qual s’adscriu, en comissió de serveis, al senyor Ernesto Castaños Moreno, per a ocupar la plaça F01937, al 
departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia, Administració de Centre de la Facultat de 
Medicina, amb efectes del 8 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de setembre de 2015, per la 
qual es resol el  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 de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis de la 
UAB i s’adjudica a la Sra. Maria del Carmen Marcos Cancio. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 7 de setembre de 2015, per la 
qual es concedeix a la senyora Isabelle Pérez Martínez l’excedència voluntària per interès particular amb 
reserva de lloc de treball per un període mínim d’un any i màxim de tres anys, amb efectes del 15 de setembre 
de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de setembre de 2015, per la 
qual s’adscriu, amb caràcter provisional, pendent de destinació definitiva, al senyor Rafael Arroyo Arévalo, 
funcionari de carrera de l’escala de gestió (A2 nivell 23.1) a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en 
Formació i Suport a la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de setembre de 2015, per la 
qual es deixa sense efectes l’encàrrec, provisional, de gestió de la senyora Carme Mores Ros, amb efectes del 
dia 1 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 9 de setembre de 2015, per la 
qual s’encarreguen les funcions de superior categoria al senyor Juan Carlos Romero Santín com a Tècnic 
Superior del Servei d’Audiovisuals i Multimèdia de l’Institut de Ciències de l’Educació, amb efectes del 8 de juny 
de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 12 de setembre de 2015, per 
la qual es resol  concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió de la plaça de cap del Servei  de Prevenció 
(personal laboral grup 1) de l’Àrea de Prevenció i Assistència de la UAB i s’adjudica al Sr. Manuel del Pino Santiago. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de setembre de 2015, per 
la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Rosa Arbós Torné al servei actiu de l’escala administrativa 
(C1, nivell 18), adscrivint-la provisionalment a la Gestió Econòmica de l’Administració de Lletres i Psicologia. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de setembre de 2015, per 
la qual s’adapta el nomenament de la senyora Marta Cantero Rebollo, funcionària de l’escala auxiliar 
administrativa (C2 16), pool, de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb destinació al Departament de 
Sociologia, de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 14 de setembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Cristina Duran Díez la gestió dels processos 
administratius com a gestora de l’Institut de Ciència i Tecnologia. 
 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Adolfo Amo Laínez per a ocupar la plaça amb destinació a 
l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació, Servei d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual es destina, amb caràcter provisional, a la senyora Rosa Maria Canalda Romo, a la Unitat Docent 
Germans Trias i Pujol – Administració de Centre de la Facultat de Medicina, en horari obert, i amb efectes des 
del 8 de setembre de 2015.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual es deixa sense efectes l’encàrrec, provisional, de funcions de la senyora Montserrat Catafal Benito, amb 
efectes del 13 de setembre de 2015.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Mari Carmen Izquierdo Horrillo, les funcions i les 
responsabilitats com a Gestora Acadèmica de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell, amb efectes 
del 8 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Joaquim Lahoz Casulla, per a ocupar la plaça (F05341) amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia, Administració de Centre de Lletres i Psicologia, 
amb efectes del 8 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Lourdes Larramona Carrera al servei actiu de l’escala 
administrativa (C1, nivell 16) a la Unitat de Gestió de Recursos (Àrea de Gestió de la Recerca), amb efectes de 
l’1 d’octubre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants al 
senyor Ramon Queralt Canora, amb efectes de l’1 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 15 de setembre de 2015, per 
la qual deixa sense efectes l’encàrrec, provisional, de funcions de la senyora Montserrat Rabat Oliva, amb 
efectes del 13 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 16 de setembre de 2015, per 
la qual es declara al senyor Carlos Rodríguez Escuredo, en situació de serveis especials, per ocupar el càrrec de 
conseller d’assistència a la Presidència, amb efectes del 15 de setembre de 2015, amb dedicació exclusiva. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de setembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al 
senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 20 de setembre de 2015 i fins el 20 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de setembre de 2015, per 
la qual es nomena a la Sra. Paloma Sánchez Solis, funcionària interina de l’escala de gestió, per tal d’ocupar la 
plaça de gestora (A2 23) amb destinació al Dept. de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis d’Àsia Oriental. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de setembre de 2015, per 
la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Núria Font Castany, al Deganat de la Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 21 de setembre de 2015. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de setembre de 2015, per 
la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora An Gutiérrez Navarro, a la Gestió Econòmica de la 
Facultat de Filosofia i Lletres, mantenint el torn horari i amb efectes del dia 21 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 21 de setembre de 2015, per 
la qual es concedeix l’excedència voluntària a la senyora Paloma Sánchez Solís per incompatibilitat per passar a 
prestar serveis a un altre cos o escala, amb efectes del 21 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 22 de setembre de 2015, per 
la qual es resol  el  concurs intern de trasllat i/o promoció per a la provisió de la plaça de responsable de servei 
(personal laboral grup 1), amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes 
d’Informació de la UAB i s’adjudica la plaça de responsable del Servei d’Informàtica Distribuïda de Ciències Socials 
al Sr. Xavier Cercós Sánchez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 23 de setembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de vigilants al senyor 
Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 23 de setembre de 2015 fins el dia 23 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 27 de setembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de vigilants al senyor 
Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 27 de setembre de 2015 fins el dia 27 de setembre de 2015. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de setembre de 2015, per 
la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de Cap de vigilants al senyor 
Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 28 de setembre de 2015 fins el dia 28 de setembre de 2015. 
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