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

 
 

I.1. Consell Social 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 52/2016, de  4 d’octubre, del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 82.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que “el gerent cessa en el seu càrrec a petició pròpia o 
per decisió del rector o rectora, escoltat el Consell Social”. 
  
Atès que la rectora de la UAB, en l’exercici de les competències que té atribuïdes pels Estatuts de la UAB té 
previst el cessament del senyor Joan Melcion en el càrrec de gerent, escoltat el Consell Social. 
  
Vist l’article 15.4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
“En cas que, segons el criteri del president o la presidenta del Consell Social, la reunió tingués caràcter 
d’urgència, el termini d’antelació esmentat (en l’article 15.3) pot quedar reduït a 48 hores.”. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda : 
  
El Ple del Consell Social és dóna per assabentat i es mostra d’acord amb la decisió de la rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de cessar el senyor Joan Melcion Tenas en el càrrec de gerent de la UAB. 
 
 
Acord 53/2016, de  20 d’octubre, del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 20 de juliol de 2016. 
 
 
Acord 54/2016, de  20 d’octubre, del Consell Social 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l'acta de la sessió plenària extraordinària del dia 4 d'octubre de 2016. 
 
 
Acord 55/2016, de  20 d’octubre, del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 82.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que “el gerent cessa en el seu càrrec a petició pròpia o 
per decisió del rector, escoltat el Consell Social”, en virtut del qual el Ple del Consell Social, reunit en sessió 
extraordinària, acorda donar-se per assabentat i es mostra d’acord amb la decisió de la rectora de la Universitat 
Autònoma de Barcelona de cessar el senyor Joan Melcion Tenas en el càrrec de gerent de la UAB. 
  
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril. 
  
Vist l’article 82 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Vist l’article 80 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 90.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableixen que li 
correspon al Consell Social estudiar i acordar, si escau, la proposta de nomenament del gerent o la gerent 
presentada pel rector o rectora, i aprovar-ne, d’acord amb el rector o rectora, les condicions del contracte. 
  
Vist l’article 13.2 del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la proposta de la rectora de la UAB de nomenar el senyor Jaume Tintoré i Balasch gerent de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la rectora de la UAB informarà sobre la proposta de 
nomenament del senyor Jaume Tintoré i Balasch i les condicions del seu contracte (document PLE 84/10-2016), 
  
S'acorda: 
  
1)    Aprovar, a proposta de la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, el nomenament del senyor 
Jaume Tintoré i Balasch com a gerent de la UAB. 
  
2)    Aprovar, d’acord amb la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, les condicions del contracte del 
senyor Jaume Tintoré i Balasch com a gerent de la UAB. 
 
 
Acord 56/2016, de  20 d’octubre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist la participació de la UAB en l’encàrrec de gestió que té per objecte regular la prestació per part del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya del servei de virtualització d’aplicacions per tal que les entitats 
consorciades puguin disposar del mateix en condicions adequades de qualitat, rendiment i seguretat. 
 
Vist el que disposa l’article 15 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i  del Procediment Administratiu Comú pel que fa al règim jurídic dels encàrrecs de gestió. 
 
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 la 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 el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic i  110.2 del mateix text legal el qual estableix 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 el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit 
pressupostari suficient per atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.p) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 73/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 27 de setembre de 2016, en virtut del qual 
s’aprova l’encàrrec de gestió entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la prestació 
dels servei de virtualització d’aplicacions. 
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Vist l’acord 77/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 6 d’octubre de 2016, que 
estableix: Informar favorablement el Ple del  Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar 
l’encàrrec de gestió entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la prestació dels 
servei de virtualització d’aplicacions, d’acord amb el que consta en el document CE 121/10-2016 i CE 122/10-
2016; 2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent  d’Economia per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda : 
  
1)  Aprovar l’encàrrec de gestió entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la 
prestació dels servei de virtualització d’aplicacions, d’acord amb el que consta en el document PLE 85/10-2016 i 
PLE 86/10-2016. 
  
2)  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
  
3) Comunicar el present acord a la vicegerent  d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 57/2016, de  20 d’octubre, del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2016. 
  
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la 
Gerència (document PLE 87/10-2016). 
  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vista la proposta d’acord CE 72/2016 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 6 d’octubre, que 
estableix:1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la 
UAB de l’exercici 2016 a 31 d’agost de 2016; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el 
seguiment del pressupost 2016 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
de l’exercici 2016 a 31 d’agost de 2016. 
 
 
Acord 58/2016, de  20 d’octubre, del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació de títol de doctorat presentada a l’Escola de Postgrau, de conformitat amb el Reial 
Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
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Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d’aplicació general. 
  
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
  
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vista la documentació justificativa corresponent (PLE 88/10-2016) 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 66/2016 pres en la reunió del Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 en relació a la 
proposta de creació de títol de doctorat. 
  
Vist l’acord 17/2016 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 5 d’octubre, en virtut del qual 
s’acorda elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: Informar favorablement al Ple del Consell 
Social sobre la proposta d’acord següent:  
 
1) Aprovar la creació del títol de doctorat “Doctorat en Bioinformàtica / Doctorate Program in Bioinformatics”. 
 
2) Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 3) Encarregar el 
vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord 
a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda : 
  
1)    Aprovar la creació del títol de doctorat “Doctorat en Bioinformàtica / Doctorate Program in Bioinformatics”. 
2)   Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
3)    Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
4)   Comunicar el present acord la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 59/2016, de  20 d’octubre, del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 82.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 31.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Vists l’article 24.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atès que, la composició de la Comissió Societat-Universitat no està establerta en el reglament del Consell Social 
i ve determinada per acord plenari. 
  
Vist que els representants de l’equip de govern en aquestes comissions són acordats en el Ple, en base als 
àmbits de responsabilitat assignats a cada vicerectorat i atenent als perfils requerits en funció de les 
competències establertes per a cada comissió. 
  
Atès el canvi d’equip de govern fruit de les eleccions rectorals del mes de maig de 2016. 
  
Vista la proposta de l’Equip de Govern, en resposta a la sol·licitud del Consell Social, de en representació de 
l’Equip de Govern en la Comissió Societat-Universitat estigui la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat: 
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Atès que la senyora Emmanuela Carmenati va renunciar a la seva condició de membre del Consell Social en 
representació dels antics alumnes de la UAB, (cessament de càrrecs publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya en data 18 de maig de 2016), deixant al mateix temps vacant la presidència de la Comissió 
Societat-Universitat. 
  
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Tania Nadal Vicens, proposa la 
senyora Nadal com a presidenta de la Comissió societat.Universitat del Consell Social, en substitució de la 
senyora Emmanuela Carmenati 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del president del Consell Social, 
  
S'acorda : 
  
1)  Nomenar la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat membre vocal de la Comissió Societat-Universitat del 
Consell Social de la UAB. 
  
2)   Nomenar la senyora Tania Nadal Vicens presidenta de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social de 
la UAB, en substitució de la senyora Emmanuela Carmenati. 
 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 16/2016, de  5 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el dia 19 de juliol de 2016. 
 
 
Acord 17/2016, de  5 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta de creació de títol de doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011 presentada pels 
òrgans competents. 
  
Vista la documentació justificativa corresponent (document CA 16/10-2016) 
  
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d’aplicació general. 
  
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
  
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
  
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 s’acorda: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de doctorat “Doctorat en Bioinformàtica / Doctorate Program in 
Bioinformatics”. 
  
SEGON.- Elevar l’aprovació de la creació del títol de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
  
TERCER.-Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
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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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda : 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la creació del títol de doctorat “Doctorat en Bioinformàtica / Doctorate Program in Bioinformatics”. 
2)   Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent 
en matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
3)    Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
4)   Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 18/2016, de  5 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel 
Ple del Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  
Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat 
elaborarà informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social. 
  
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual 
s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència 
als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 
  
Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document CA 17/10-
2016) sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB 
el 20 de juny de 2011. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda : 
  
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada de l’informe anual sobre l’aplicació, al curs 2015/2016, de la 
normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny 
de 2011, d’acord amb el que consta en el document CA 17/10-2016. 
 
 
Acord 19/2016, de  5 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 
  
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels següents alumnes: 
  
1. Alumna amb DNI 39.917.116-H, estudiant de grau de Biologia a la Facultat de Biociències de la UAB, segons 
consta en el document CA 18/10-2016. 
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2. Alumna amb DNI 53.122.372-P, estudiant de grau d’Infermeria a l’Escola d’Infermeria de les Escoles 
Universitàries Gimbernat, adscrita a la UAB, segons consta en el document CA 19/10-2016. 
 
3. Alumne amb DNI 47.171.342-K, estudiant del grau de Fisioteràpia l’Escola de Fisioteràpia a les Escoles 
Universitàries Gimbernat, adscrita a la UAB segons consta en el document CA 20/10-2016. 
 
4. Alumne amb DNI 73.396.472-E, estudiant del grau en Periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la UAB, segons consta en el document CA 21/10-2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda : 
   
1) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 53.122.372-P de l’Escola 
d’Infermeria de les Escoles Universitàries Gimbernat, centre adscrit a la UAB, per tal de donar acompliment al 
que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i 
de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una 
autorització de matrícula de les assignatures Cures d’Infermeria a l’Adult, Farmacologia Clínica i Terapèutica 
Aplicada i Funció del Cos Humà II. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se d’aquestes tres 
assignatures, en el benentès que el centre docent estableixi un pla de tutorització específic pel seguiment de 
l’estudiant. 
 
2) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb DNI número 47.171.342-K de l’Escola de 
Fisioteràpia, de les Escoles Universitàries Gimbernat, centre adscrit a la UAB, per tal de donar acompliment al 
que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i 
de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura Anatomia II. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se 
en el curs 2016-2017. 
 
3) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
matricular assignatures de quart curs tenint pendents assignatures de primer curs, presentat per l’estudiant 
amb DNI número 73.396.472-E, de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, per tal de donar 
acompliment al que estableixen els articles 5.5 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials 
de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió 
d’una autorització de matrícula d’assignatures de quart curs per al curs 2016-2017. 
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord  71/2016, de  6 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 20 de juliol de 2016. 
 
 
Acord  72/2016, de  6 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 72/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 16 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2016, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2016. 
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Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la 
Gerència (document CE 115/10-2016). 
  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda : 
  
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de 
l’exercici 2016 a 31 d’agost de 2016. 
  
2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
  
 
Acord  73/2016, de  6 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la 
UAB, realitza un Informe de Suggeriments en la que es recullen recomanacions fruit d’aspectes identificats en el 
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la 
Universitat emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de 
l’Informe de Suggeriments. 
  
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2015. 
  
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2015. 
  
Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’ acorda : 
  
1) La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’Informe de Suggeriments 
corresponent a l’exercici 2015, d’acord amb el que consta en el document CE 116/10-2016. 
  
2) Posar a disposició del gerent i la vicegerent d’Organització de la UAB l’Informe de Suggeriments 
corresponent a l’exercici 2015, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
  
Acord  74/2016, de  6 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2016 (document CE 117/10-2016). 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda : 
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1)  Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2016, d’acord amb el que 
consta en el document CE 117/10-2016. 
  
2)  Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia de la UAB, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  75/2016, de  6 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència d’Economia, en relació a la modificació, si escau, de les tarifes 
del Servei d’Activitat Física corresponents a l’any 2016. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Vist l’acord CE 100/2015 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 16 de desembre de 2015 
pel qual s’acorda aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2016, 
d’acord amb el que consta en el document CE 146/12-2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
S’acorda : 

1)   Aprovar la modificació del document CE 146/12-2015, relatiu a les tarifes del Servei d’Activitat Física de la 
UAB corresponents a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 119/10-2016, en el sentit 
que en l’apartat “Altres preus”, es faci constar el següent: 

  2015 2016 
Assegurança per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva (1/10/16)- 
aplicada a la quota d’abonament individual: no estudiants UAB 3,50 € 5,00 € 

Assegurança per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva (1/10/16)- 
aplicada a la quota d’abonament familiar*  7,00 € *10,00 € 

Assegurança per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva aplicada a 
tots/es usuaris/es estudiants de la UAB 

 Assegurança 
complementària matrícula 
acadèmica UAB 
  

  
* Assegurança quota d’abonament familiar 
S’aplicarà el preu de 10€ sempre que hi hagi dos o més integrants no estudiants. En el cas d’un sol integrat no 
estudiant, el preu serà de 5€. 
  
Enlloc de: 
  
  2015 2016 

Assegurança per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva (1/10/16) 3,50 € 4,00 € 

 
 2)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  76/2016, de  6 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 
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Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix 
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
  
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les 
persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions 
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta 
d’assignació al Consell Social. 
  
Vist l’acord 71/2016 pres pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016, en virtut del qual s’acorda el 
següent: 1)Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per al 
professorat contractat de la UAB (trams de recerca, primera convocatòria AQU Catalunya 2016) en els termes 
que es recullen en els annexos; 2) Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves 
competències; 3) Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de 
Suport a la Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Encarregar el 
vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent d’Organització que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest 
acord. 
  
Atesa la comunicació emesa per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per mèrits 
de recerca del personal docent i investigador contractat de la UAB que han estat acceptats i que es relacionen 
en el document CE 120/10-2016. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
  
1)   Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca corresponents a la primera avaluació 
del 2016 d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador contractat, d’acord amb el que consta al 
document CE 120/10-2016. 
  
2)  Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
3)  Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent d’Organització que facin el seguiment de 
l’acompliment d’aquest acord. 
 
 
Acord  77/2016, de  6 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist la participació de la UAB en l’encàrrec de gestió que té per objecte regular la prestació per part del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya del servei de virtualització d’aplicacions per tal que les entitats 
consorciades puguin disposar del mateix en condicions adequades de qualitat, rendiment i seguretat. 
 
Vist el que disposa l’article 15 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i  del Procediment Administratiu Comú pel que fa al règim jurídic dels encàrrecs de gestió. 
 
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 la 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 
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previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Vist el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic i  110.2 del mateix text legal el qual estableix 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 el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit 
pressupostari suficient per atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.p) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 73/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 27 de setembre de 2016, en virtut del qual 
s’aprova el següent:  
 
1)Aprovar l’encàrrec de gestió entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la prestació 
dels servei de virtualització d’aplicacions, que s’annexa;  
 
2)  Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències;  
 
3) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords;  
 
4) Comunicar els presents acords a la vicegerent  d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
Per tot això,  
 
S’acorda : 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Aprovar l’encàrrec de gestió entre la UAB i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya per a la 
prestació dels servei de virtualització d’aplicacions, d’acord amb el que consta en el document CE 121/10-2016 
i CE 122/10-2016. 
  
2)  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
  
3)  Comunicar el present acord a la vicegerent  d’Economia per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
I.2.3. Comissió Universitat-Empresa 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord  1/2016, de  3 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 
S’acorda  
  
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 3 de desembre de 
2015. 
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I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
  
Acord 061/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 13 de setembre de 2016. 
  
  
Acord 062/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única del programa 
de mobilitat per estudis Erasmus+ i de l’UAB Exchange Programme (Programa Propi) del curs acadèmic 2017-
2018.estudiants matriculats en Màsters oficials de 60 ECTS o en Màsters CTS amb mobil 
 
Vist que el programa Erasmus+ i l’Exchange Programme (Programa Propi) de la UAB promou la mobilitat 
d’estudiants de grau i màster per al curs 2017-2018.  
 
Vist que el programa Erasmus+ s'emmarca en l’estratègia Europa 2020, en l'estratègia Rethinking Education i 
engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport i té la finalitat de promoure el programa 
Erasmus+ entre els estudiants de la UAB possibilitant el reconeixement posterior dels estudis cursats a 
l'estranger, i que l’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'estudiants de les Institucions 
d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea 
(Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.  
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau o un màster universitari a la 
UAB l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el 
programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l’estranger. 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, la Comissió d’Afers Acadèmics, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única del programa de mobilitat per estudis Erasmus+ i de l’UAB Exchange 
Programme (Programa Propi) del curs acadèmic 2017-2018. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
   
Acord 063/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i de la Directora de l’Escola de Postgrau 
i de la Formació Contínua d’adaptació dels títols IX i XI, relatius als estudis de postgrau, de la Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioConvocatoriaUnicaProgramaMobilitatEstudisErasmus-de-UAB-11102016
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Vista la necessitat d’actualització dels títols relatius als estudis de segon cicle i de formació contínua de la UAB. 
 
Vist el títol IX de l’esmentada normativa acadèmica, que regula els estudis de màster. 
 
Vist el títol XI del text refós abans mencionat, que regula a formació contínua a la UAB.  
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes de 
disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat i de la Directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics de la 
UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar l’adaptació dels títols IX i XI, relatius als estudis de postgrau de la “Normativa acadèmica de 
la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol”. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 064/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la petició de creació del títol propi de formació continuada d’Expert que han estat presentada a l’Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix 
els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol. 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar títols propis amb altres denominacions per 
criteris d’interès estratègic o per motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes en un àmbit 
determinat. 
 
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 27 de setembre de 2016, 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 directora de l’Escola de Postgrau i de la 
formació contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol propi de formació contínua d’Expert (+ especialització). 
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SEGON.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster, expert  i diplomes de postgrau propis. 
 
TERCER.- Elevar els acords primer i segon al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
   
Acord 065/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màster, expert 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 27 de setembre de 2016, 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 directora de l’Escola de Postgrau i de la 
formació contínua, la Comissió d'Afers Acadèmics, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters, expert  i diplomes de 
postgrau propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents, següents:  
 
- Màster en Estratègia, Comunicació i Disseny Gràfic  
- Expert en Rehabilitació Neuropsicològica del Dany Cerebral  
- Diploma de Postgrau en Alteracions de la Deglució  
- Diploma de Postgrau en Swallowing Disorders  
- Diploma de Postgrau en Idees i Experiències Polítiques Transformadores  
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la formació contínua 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 066/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes 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. 
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada en 
data 13 de juliol de 2011, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, s’informa a la Comissió d’Afers Acadèmics la següent 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els cursos d’especialització. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar a la Directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord 
primer. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 067/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
Atès la necessitat de modificar les memòries de 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 27 de setembre de 2016, 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 primer cicle, segon cicle i formació 
permanent que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de  títols propis  i informar-ne el Consell Social, així 
com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat,  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 Grau següent. 

• Logopèdia  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  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 068/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de Màsters 
Universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-de-cursos-de-especialitzacio-111020166
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Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
  
Vist l'article 12.4.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 segon cicle. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de títols de màster universitari. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 069/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la 
seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció 
del títol de Màster Universitari. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del 
Consell de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de 
títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la 
seva l’aplicació.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels màsters universitaris, condicionat a 
l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents: 
 
• Màster universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals/ Plant Biology, Genomics and 

Biotechnology  
• Màster universitari en Paleobiologia Evolutiva/ Evolutionary Paleobiology  
• Màster universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística  
• Màster universitari en Filosofia Aplicada  
• Màster universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física  
• Màster universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut  
• Màster universitari en Recerca en Disseny d’Arquitectura / Research in Architectural Design  
 
SEGON.- Encarregar al  vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
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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 070/2016, de 11 d'octubre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’informar sobre dos nous programes 
d'estudis de doble títol de grau en: 
 
a) Grau de Biologia / Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular, and Microbial Biology, vigent a 
partir del curs acadèmic 2017/2018, en el qual els estudiants obtindran el  Grau de Biologia per la  Universitat 
Autònoma  de  Barcelona i el Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular, and Microbial Biology per la 
Thompson Rivers University, cadascun d’ells reconegut en el país participant. 
 
b) Grau de Microbiologia / Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular, and Microbial Biology, vigent 
a partir del curs acadèmic 2017/2018, en el qual els estudiants obtindran el  Grau de Microbiologia per la  
Universitat Autònoma  de  Barcelona i el Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular, and Microbial 
Biology per la Thompson Rivers University, cadascun d’ells reconegut en el país participant. 
 
Atès el context de la creixent demanda d'internacionalització de l'educació superior i la recerca. 
 
Atesa la voluntat de la Thompson Rivers University i la Universitat Autònoma de Barcelona d'enfortir la relació 
ja existent i d’establir noves interaccions entre les respectives institucions. 
 
Havent examinat l'avantatge d'unir esforços en la creació, difusió i aplicació del coneixement, de compartir 
experiències i punts forts com a institucions innovadores amb l’objectiu  d’augmentar mútuament la qualitat de 
l'ensenyament i la investigació. 
 
Vist que el Títol XIII inclòs al Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, 
de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2012, que regula la normativa sobre 
programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de màster. 
 
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 juliol de 2016, 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 del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la signatura del conveni que regula els programes internacionals conjunts 
conduents a l’obtenció dels dobles títols de: [Document] 
 
a) Grau de Biologia / Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular, and Microbial Biology entre la 

Thompson Rivers University i la Universitat Autònoma de Barcelona. 
b) Grau de Microbiologia / Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular, and Microbial Biology 

entre la Thompson Rivers University i la Universitat Autònoma de Barcelona 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 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. 
  
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-de-cursos-de-especialitzacio-11102016
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I.3.2. Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 
 
  
Acord 001/2016, de 14 d'octubre de 2016, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
ACORDS 
 
Aprovar l’acta de Comissió d'Afers d'Estudiants de la sessió del dia 11 de març de 2016. 
  
   
Acord 002/2016, de 14 d'octubre de 2016, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta del vicerectora d’alumnat i d’ocupabilitat. 
  
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 27 de setembre de 2016, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la 
Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta. 
[Document] 
 
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
  
Acord 035/2016, de 27 d’octubre de 2016, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del dia 26 de setembre de 2016. 
 
 
Acord 036/2016, de 27 d’octubre de 2016, Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al 
Consell Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació 
d’aquests criteris bàsics constitueix un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels 
pressupostos de la UAB corresponents a l’any 2017. 
 
Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del 
Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, 
precepte que determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta 
Comissió delegada informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre criteris bàsics d’elaboració dels 
pressupostos. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-convocatoria-ajutsestudi-situacions-emergencia-Programa-Finestreta-141016
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Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió d’Economia i Organització de la UAB, 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per a l’any 
2017”, 
 
SEGON.- Elevar al Consell de Govern i al Consell Social l’acord anterior per tal que aquest exerceixin les seves 
competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 037/2016, de 27 d’octubre de 2016, Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus  per a l’aprovació d’uns criteris comuns per a l’atorgament 
de llicències d’ús d’espais dels mòduls de recerca A i B.  
 
D’acord amb el Plec de condicions incorporat com a document 1 que regirà tant l’adjudicació com el règim 
jurídic de les llicències d’ús privatiu dels espais. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició de béns immobles de la Universitat, 
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, d’acord amb la legislació vigent.   
 
Vist l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya segons el qual correspon al 
Consell Social autoritzar al rector o rectora a adoptar els acords de disposició de béns immobles de la 
Universitat.  
 
Vist l'article 10.4.g) 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 13 de juliol de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar de les 
propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a qualsevol altra 
matèria que la normativa vigent estableixi o per la qual el Consell de Govern requereixi un informe de la 
Comissió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la 
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’inici del procediment per a l’adjudicació del dret d’ús d’espais en els 
mòduls de recerca A i B, així com, el Plec de condicions que regiran les mateixes. 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Economia i Campus  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’investigació i al Director General del Parc de Recerca 
UAB, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 038/2016, de 27 d’octubre de 2016, Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 10 d’octubre de 2016. 
 
Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de dates 17 de febrer, 7 de març, 4 de maig, 30 de 
juny i 26 de setembre de 2016 per les quals s’aproven les modificacions de crèdit en data  31 de  gener, 19 de 
febrer, 15 d’abril, 10 de juny de 2016 i de 31 d’agost de 2016 respectivament. 
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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 6 de les Bases d’execució del pressupost 2016 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 aprovada 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 Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i 
la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit de data 10 d’octubre de 2016. [Document] 
 
SEGON.  Encarregar a la Gerència i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
I.3.4. Comissió de Personal Acadèmic 
 
  
Acord 039/2016, de 26 d'octubre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 
 
Aprovar les actes de les sessions dels dies 6 de setembre i 19 de setembre de 2016. 
  
   
Acord 040/2016, de 26 d'octubre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen 
els requisits del professorat lector. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 de febrer de 2015 pel qual s’aprova l’assignació a 
departaments de les noves places de professorat lector per al curs 2015-2016. 
 
Vista la proposta de criteris d’adjudicació de les places de lector als departaments per al 2016, que consta a 
l’annex adjunt.  
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-octubre-2016-27102016
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Primer.- Informar favorablement els criteris d’adjudicació de les places de lector als departaments per al 2016 i 
elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Acord 041/2016, de 26 d'octubre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula el regim de dedicació 
del professorat. 
  
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 9 el 
règim de dedicació del professorat universitari. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern, de data 23 de gener de 2014, pel qual s’aprova el model de Dedicació 
Acadèmica del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, i vista la necessitat d’adequar les seves 
previsions.   
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern, aprovat en data 26 de febrer de 2004, que disposa que 
li correspon regular els assumptes objecte de a seva competència en matèria de planificació d’ensenyaments, 
ordenació acadèmica, planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius generals sobre organització 
de l’administració universitària i dels recursos humans. 
 
Vista la propostes de modificació del model de dedicació docent que consten a l’annex adjunt. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Presentar i debatre les propostes de modificació del model de dedicació docent. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
   
Acord 042/2016, de 26 d'octubre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 21 el 
règim del professorat emèrit.   
 
Vist l’article 54 bis de la Llei Orgànica d’Universitats i l’article 52 de la Llei d’Universitats de Catalunya pel que 
fa a la regulació del professorat emèrit.  
 
Vista la Secció 3a. del Capítol II del Títol I (art. 1 i següents) del Reglament del Personal Acadèmic de la UAB, 
aprovat per acord del Consell de Govern en data 26 de gener de 2011 i modificat per diversos acords, el darrer 
de data 5 de març de 2014, que regulen el professorat emèrit,  i vista la necessitat d’adequar les seves 
previsions.   
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Presentacio-debat-propostes-modificacio-model-dedicacio-academica-26102016
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ACORDS 
 
Primer.- Designar els membres de la subcomissió  per a l’elaboració d’un document que reguli els criteris i 
procediment per al nomenament de professorat emèrit, de la que formaran part el vicerector de Recerca i de 
Transferència, Doctor Armand Sánchez, que la presidirà, i 4 directors de departament membres de la Comissió 
de Personal Acadèmic, un per cada àmbit de coneixement i els representants de la Junta del Personal Docent i 
Investigador i del Comitè d’Empresa del PDI de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Acord 043/2016, de 26 d'octubre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió s’informarà del procés que segueix la convocatòria i es debatrà un 
recurs d’alçada presentat a la comunicació de la proposta desfavorable, l’expedient del qual pot ser consultat a 
l’Oficina de Qualitat Docent (oqd.avaluacio@uab.cat) 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i 
Qualitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria 2016 del tram docent autonòmic. 
 
Segon.- Informar desfavorablement la presentació d'una sol·licitud de participació fora de termini. 
 
Tercer.-  Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Acord 044/2016, de 26 d'octubre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els acords del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016 pel quals es van aprovar els models i 
criteris de priorització de les places d’agregats i catedràtic de la UAB en els quals es preveu el procediment 
d’adjudicació de les esmentades places. 
 
Vista la proposta d’adjudicació de places de CU i Agregats a àmbits i departaments . 
 
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 juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar i fer pública la relació definitiva de places de Catedràtic d’Universitat.[Document] 
 
Segon.- Aprovar i fer pública la relació definitiva de places de Professor Agregat. 
 
Tercer.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
   
Acord 045/2016, de 26 d'octubre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, si escau, la plaça a convocar, el perfil, els membres de la comissió avaluadora i el calendari 
de l’annex de la convocatòria per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació per al curs 2016-
2017. [Document] 
 
Segon.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
 
I.3.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 006/2016, de 28 d’octubre de 2016, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  
 
S’acorda aprovar l’acta de la sessió del dia 16 de setembre de 2016. 
 
 
Acord 007/2016, de 28 d’octubre de 2016, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics  
 
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Miguel Chillón dirigida al Vicerector de Recerca i de Transferència de la 
UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa ja constituïda, amb la denominació “Kogenix 
Therapeutics, Inc.” dedicada a la teràpia gènica que es troba a la primera etapa, que es basa en el  
desenvolupament de tractaments per a malalties neurodegeneratives.  
 
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com 
l’adequació per a ser transferit a “Kogenix Therapeutics, Inc”. 
 
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial 
que fonamentà la sol·licitud dels promotors.  
 
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 20 d’octubre pel qual s’emet informe preliminar 
en què valora la proposta presentada 
 
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per 
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011, per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol 
de 2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015 i l’article  
 
El Vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB eleva a la Comissió de Transferència de Coneixements i 
Projectes Estratègics de la UAB, l’informe preliminar i aquesta Comissió adopta els següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 
7,75  per 100 del capital social de l’empresa Kogenix Therapeutics, Inc., per valor de 1.162,5 US$, a través 
d’una compra de participacions socials per l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), 
en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc de 20 d’octubre 

http://www.uab.cat/doc/Adjudicacio-places-Catedratic-Universitat-i-Agregats-ambits-i-departaments-26102016
http://www.uab.cat/doc/Annexos-Convocatoria-concursos-contractacio-nouPersonalInvestigadorFormacio16-17-26102016
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de 2016, reconeixent-ne a “Kogenix Therapeutics, Inc.” la condició d’empresa de base tecnològica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui 
emetre, si escau, l’informe escaient.   
 
Tercer.- Encarregar el Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al Vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
I.4. Junta Electoral General 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 24/2016, de 11 d’octubre, de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova l’acta de la sessió de 
data 22 de setembre de 2016. 
 
 
Acord 25/2016, de 11 d’octubre, de la Junta Electoral General 
 
Atès que el procés de matriculació està encara obert i que les xifres de matrícula són encara molt 
baixes, sol·licita que, d’ofici, s’incloguin al cens totes les persones matriculades en el curs 2015-
2016 una vegada s’excloguin les persones que ja han llegit la seva tesi doctoral. 
 
Acord.- Acceptar la petició del director de l’Escola de Doctorat i, per tant, incloure al cens electoral 
per a les eleccions al Claustre de la UAB 2016 totes les persones que no consten en el cens electoral 
provisional, matriculades en el curs 2015-2016 una vegada i que no hagin llegit la seva tesi 
doctoral. 
 
 
Acord 26/2016, de 11 d’octubre, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda resoldre les 
reclamacions presentades contra el cens electoral provisional i, en conseqüència, procedir a la proclamació 
definitiva dels cens electoral i a la seva publicació 
 
Acord 27/2016, de 11 d’octubre, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda que les persones que 
pertanyin a més d’una circumscripció electoral podran presentar la seva candidatura per a qualsevol 
d’aquestes, amb el benentés que si resulta escollit membre del Claustre per més d’una circumscripció haurà de 
triar una única per a la qual ser el seu representant. 
 
Acord 28/2016, de 17 d’octubre, de la Junta Electoral General 
 
Analitzades les sol·licituds de candidatures presentades, atès que els sol·licitants reuneixen els requisits exigits 
aquesta Junta acorda: 
 
PRIMER.- Proclamar provisionalment els candidats i candidates a les eleccions al Claustre de la UAB. 
  
SEGON.- Publicar la relació de candidats i candidates  en la pàgina web d’eleccions. 
 
TERCER.- Comunicar aquesta proclamació provisional a la comunitat universitària amb el recordatori del termini 
per a la presentació de reclamacions a les candidatures provisionals. 
 
Acord 29/2016, de 21 d’octubre de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual s’acorda resoldre les 
reclamacions presentades contra les candidatures presentades i, en conseqüència, procedir a la proclamació 
definitiva dels candidats i les candidates a membres del Claustre de la UAB per a les eleccions de 2016.  
 
Acord 30/2016, de 21 d’octubre de 2016, de la Junta Electoral General, pel qual es procedeix al sorteig 
per a la designació dels membres de la mesa electoral electrònica i dels seus suplents. 
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II.   Convenis  

institucionals 
 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

Convenio de 28 de julio de 2016 entre la UAB y la Universidad Nacional de Hurlingham (Argentina), para 
establecer un marco de colaboración común. 

General Memorandum for Academic Cooperation and Exchange of 26th of September of 2016 
between the UAB and the Kyoto University (Japan ). 
 
Convenio de colaboración de 27 de setembre de 2016 entre la UAB y  la Universitá Kore di Enna (Italia). 
 
 
 
II.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 

Addenda d’1 de gener de 2014 al conveni entre la UAB i la FUAB pel qual es modifica la contraprestació per 
l'any 2014 del full d'encàrrec de l'any 2011 on la UAB encarrega a la FUAB la prestació de serveis de suport 
tècnic en relació amb el manteniment dels mòduls de la plataforma tecnològica SAP. 

Acord d'Adhesió, de 19 de maig de 2015, de la UOC al conveni relatiu a l’Aula Joaquim Molas de la 
Biblioteca Museu de Vilanova i la Geltrú signat entre l’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balaguer 
de Vilanova i la Geltrú, la Universitat de Barcelona i la UAB. 

Resolució de 31 de maig de 2015 de l'encàrrec de gestió per crear a través de COPCA un servei de 
Plataforma Empresarial per tenir presència física a Xangai i realitzar ensenyaments d'estudis universitaris i de 
postgrau. 

Conveni de 30 de gener de 2016 de col·laboració de docent entre la UAB i MATGAS (S. Guri) - Curs 
acadèmic 2015-2016. 

Annex núm. 2, de 27 d’abril de 2016, al conveni per a la realització del Màster Universitari en Seguretat 
Internacional  signat entre la UPF, l’BEI, la UAB i la UB, amb efectes 2015-16 i 2016-17. 

Annex núm. 3, de 27 d’abril de 2016, al conveni per a la realització del Màster Universitari en Relacions 
Internacionals signat entre la UPF, l’BEI, la UAB i la UB, amb efectes 2015-16 i 2016-17. 

Quarta addenda, de 28 d’abril de 2016, al conveni de col·laboració per a l'organització i realització de les 
proves d'accés a la Universitat (PAU) del 2016. 

Resolució de 30 d’abril de 2016 de l'encàrrec de gestió pel qual la UAB encarrega a la FUAB que elabori un 
projecte associatiu relacionat amb ex alumnes universitaris. 

Convenio de 5 de junio de 2016 entre la UAB, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de 
la Generalitat de Catalunya (CEJFE), la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) y la 
Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC), para la “Organización del "XI Congreso Español de 
Criminología. Abriendo vías a la reinserción" (Barcelona, 15 a 17 junio 2016)”. 

Conveni de 15 de juny de 2016 entre Fundació la Pedrera i ICTA-UAB per al desenvolupament del “Campus 
de Ciències Ambientals i de la Terra” a la muntanya d’Alinyà. 
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Conveni de 29 de juny de 2016 entre la UAB i la Fundació Catalana per a la Recerca i l’Organització per a 
l’organització del curs “Eines digitals per a l’ensenyament i aprenentatge de les ciències” dins del programa de 
l'Escola d'Estiu  (Juliol 2016 - Campus de la UAB). 

Convenio de 4 de julio de 2016 entre la UAB y el Instituto de Robótica para la Dependencia en materia 
institucional y de investigación. 

Addenda de 6 de juliol de 2016 al conveni entre la UAB i el Centre Internacional de Música Antiga Fundació 
Privada per al reconeixement de Sergi Grau com a Personal Investigador Vinculat (IVU) - Curs acadèmic 
2016/2017. 

Conveni de 14 de juliol de 2016 entre la UAB (InCom) i Gas Natural Fenosa per al desenvolupament de 
l'Informe de la Comunicació a Catalunya 2015-2016. 

Conveni de 8 de setembre de 2016 pel qual es modifica el conveni entre la UAB i el Consorci Zona Franca 
relatiu a les rendes i terminis de l'edifici Eureka. 

Segona addenda, de 23 de setembre del 2016, al Conveni pel qual la FUAB fa una aportació pel 
finançament del Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants en la modalitat de pràctiques per al 
curs 2016-2017. 

Segona addenda, de 30 de setembre de 2016, al conveni entre la UAB i l'IERMB per a la cessió de dret d'ús 
d'espais al Mòdul A de Recerca (MRA). 

Contracte de cessió d’ús gratuïta, de 17 d’octubre de 2016, entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc 
Taulí – Cessió a la UAB d’equipament informàtic per a què sigui utilitzat per a l'activitat docent. 

Acuerdo de colaboración de 17 de octubre de 2016 entre Alphabet España y la UAB para participar en el 
Foro de Mobilidad. 
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III.  Nomenaments  

i cessaments 
 
 
III.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 
 
III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 24 d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Jaume Tintoré Balasch 
gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
III.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 24 d’octubre de 2016, per la qual el senyor Joan Melcion Tenas cessa com a 
gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
 
III.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Antonio Miralles Asensio 
secretari del Departament d’Economia i Història Econòmica. 
 
III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’octubre de 2016, per la qual la senyora Judith Panadès Martí cessa com a 
secretària del Departament d’Economia i Història Econòmica. 
 
 
III.3. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Carlos Eliseo Sánchez 
Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, representant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona al Patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. 
 
Resolució de la rectora, de 4 d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Carles Gispert Pellicer, 
vicerector d’Economia i de Campus, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Agència d’Energia 
de Barcelona. 
 
III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 d’octubre de 2016, per la qual el senyor Manel Sabés i Xamaní cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer. 
 
Resolució de la rectora, de 4 d’octubre de 2016, per la qual la senyora M. Rosa Rovira Val cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consorci de l’Agència Local d’Energia de Barcelona. 
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IV.  Convocatòries  

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

[tornar a l’índex] 
 
IV.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2016, per la qual es fan públics els resultats dels concursos per 
a la provisió de places de professorat lector (Ajudant lector) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra 
Húnter, segons es detalla tot seguit (DOGC núm. 7228, 18 d’octubre de 2016): 
 

Referència: UAB-LE-208 
Nombre de places: 1 

Categoria: Ajudant doctor/lector 
Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 

Àmbit de coneixement: Psicologia Clínica i de la Salut 
Adjudicació: Lorena Chanes Puiggròs 

  
Referència: UAB-LE-209 

Nombre de places: 1 
Categoria: Ajudant doctor/lector 

Departament: Publicitat, Relacions Públiques 
i Comunicació Audiovisual 

Àmbit de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques 
Adjudicació: María Luz Barbeito Veloso 

 
Resolució de la rectora, de 28 d’octubre de 2016, per la qual es fan públics els resultats dels concursos 
per a la provisió de places de professorat lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra 
Húnter, segons es detalla tot seguit (DOGC núm. 7245, 11 de novembre de 2016): 
 

Referència: UAB-LE-205 
Nombre de places: 1 

Categoria: Ajudant doctor/lector 
Departament: Empresa 

Àmbit de coneixement: Empresa 
Adjudicació: Maria Teresa Bolivar Ramos 

  
Referència: UAB-LE-208 

Nombre de places: 1 
Categoria: Ajudant doctor/lector 

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 
Àmbit de coneixement: Psicologia clínica i de la Salut 

Adjudicació: Lorena Chanes Puiggros 
 
Resolució de la rectora, de 31 d’octubre de 2016, per la qual es fa públic el resultat d’un concurs per a la 
provisió d’una plaça de professorat lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra 
Húnter, segons es detalla tot seguit (DOGC núm. 7246, 14 de novembre de 2016): 
 

Referència: UAB-LE-207 
Nombre de places: 1 

Categoria: Ajudant doctor/lector 
Departament: Geologia 

Àmbit de coneixement: Geodinàmica Externa 
Adjudicació: Mario Zarroca Hernández 
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IV.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 
d’octubre de 2106, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió 
d‘una plaça de secretari/ària de direcció amb destinació a la Direcció de l’Escola d’Enginyeria de l’Administració 
de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
10 d’octubre de 2016, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la 
plaça d’administratiu/iva amb destinació al Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
13 d’octubre de 2016, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la 
plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació a la Secretaria de Direcció, Administració i Punt 
d’Informació de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
13 d’octubre de 2016, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària, mitjançant comissió de serveis, de la 
plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 
 
IV.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, d’1 
d’octubre de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap 
de grup de vigilants al senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
d’1 d’octubre de 2016, per la qual la senyora Montserrat Garcia Valero cessa com a interina de l’escala 
Tècnica de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
d’1 d’octubre de 2016, per la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Albert Teixidó Palazón, per a 
ocupar la plaça de Tècnic Superior a l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
2 d’octubre de 2016, per la qual es deixa sense efectes la resolució de comissió de serveis de la senyora 
Francisca Prieto Tamayo a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
3 d’octubre de 2016, per la qual es concedeix al senyor Takatoshi Hanawa l’excedència voluntària, per un 
període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
3 d’octubre de 2016, per la qual es concedeix a la senyora Eleonora Alexandra Vraciu l’excedència voluntària, 
per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
9 d’octubre de 2016, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Daniel Hernández Ibáñez al 
Servei Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Ciències i Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
d’11 d’octubre de 2016, per la qual es reasigna a la senyora Gloria Gordillo Franco a la plaça de la que era 
titular a l’Administració de Serveis del Campus Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
d’11 d’octubre de 2016, per la qual s’adscriu, provisionalment, al senyor Marcos Garcia García al Suport 
Logístic i Punt d’Informació de la Facultat d’Economia i Empresa. 
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’11 
d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Alejandro López Español funcionari en pràctiques de l’escala 
de gestió per tal d’ocupar la plaça de gestor/a amb destinació al Departament de Telecomunicacions i 
Enginyeria de Sistemes de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
13 d’octubre de 2016, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Montserrat Garcia Garcia al 
servei actiu de l’escala administrativa, adscrivint-la provisionalment a l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
15 d’octubre de 2016, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Olga Zubillaga Cayuela, 
funcionària de l’escala administrativa, per a ocupar un lloc d’administratiu a la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 d’octubre de 2016, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Alberto Noguera Carmona, com a cap 
de la Unitat de Planificació i Programació Docent. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 d’octubre de 2016, per la qual es resol el procés selectiu per a nomenar interinament un/a gestor/a amb 
destinació a la Vicegerència de Recerca i s’adjudica a la senyora Marina Utgés Serra. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Jose Maria Reyné Virgili tècnic superior de la Unitat de 
Planificació i Programació Docent. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 d’octubre de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats 
d’adjunta a la cap del SLiPI del Campus de Sabadell, a la senyora Meritxell Concha León. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
18 d’octubre de 2016, per la qual s’adjudica definitivament al senyor Jesús Moreta Rico el lloc de treball com 
a responsable de Projectes de Recursos Humans. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
20 d’octubre de 2016, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eva Jiménez Rovira amb 
dependència orgànica del Gabinet del Rectorat i encarregar el projecte de disseny i desenvolupament de la 
commemoració del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 
d’octubre de 2016, per la qual nomena el senyor Albert Solàs Mollina, funcionari interí de l’escala tècnica, per 
ocupar el lloc com a cap de la Unitat de Nòmines i Seguretat Social. 
 
Resolució de la rectora, de 24 d’octubre de 2016, per la qual es nomena el senyor Jaume Tintoré Balasch 
gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
25 d’octubre de 2016, per la qual deixa sense efectes l’encàrrec de gestió del senyor Jesús Castillón Motta 
com a gestor d’afers acadèmics de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
25 d’octubre de 2016, per la qual adscriu, en comissió de serveis, la senyora Susana Ferrer Argelich, 
funcionària de l’escala administrativa per ocupar plaça a l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
26 d’octubre de 2016, de modificació de la resolució per la qual es nomena a la senyora Eva Jiménez Rovira 
amb dependència orgànica del Gabinet del Rectorat i se li encarrega el projecte de disseny i desenvolupament 
de la commemoració del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons s’indica tot seguit: 
 

On diu: Notificar aquesta resolució a la persona interessada, perquè en tingui constància formal i fer- 
ne comunicació pertinent a la Junta de PAS funcionari. 

Ha de dir: Notificar aquesta resolució a la persona interessada, per què en tingui constància formal i fer-
ne comunicació pertinent al Comitè del PAS laboral. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora el senyor Antoni Vendrell Soriguera, adscrivint-lo amb 
caràcter provisional al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Maria del Carmen Valero Rodríguez, adscrivint-la 
amb caràcter provisional amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de Sant Pau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Laura Pont Guardi, adscrivint-la amb destinació a 
l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Emma Peiró Sales, adscrivint-la amb caràcter 
provisional amb destinació a l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Carme Llobet Tramuns, adscrivint-la amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Alicia Izquierdo SanAgustin, adscrivint-la amb 
caràcter provisional amb destinació al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Carme Hernández Canossa, adscrivint-la amb 
destinació a la Unitat d’Ingressos de l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Maria García Ramón, adscrivint-la amb destinació 
a la Gestió Econòmica de Ciències de l’Educació, de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora M. Antonia Fernández Villardón, adscrivint-la amb 
caràcter provisional amb destinació a la UISAD del Departament de Filologia Catalana i del Departament de 
Filologia Espanyola. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Maria Corredera Hidalgo, adscrivint-la amb 
caràcter provisional amb destinació al Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora la senyora Mònica Cervera Hurtado, adscrivint-la amb 
caràcter provisional amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 d’octubre de 2016, per la qual es reincorpora el senyor Jordi Badosa Ortuño, adscrivint-lo amb caràcter 
provisional amb destinació a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
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