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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 78/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 15 de novembre de 2016. 
 
 
Acord 79/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 74/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 15 de novembre de 2016, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2017” i les mesures 
pressupostàries que l’integren, d’acord amb el que consta en el document PLE 103/11-2016; 2) Encarregar la 
Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2017, d’acord amb els criteris un 
cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el 
present acord. 
  
Vist l’acord 93/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit l’1 de desembre de 2016, en virtut del qual 
s’acorda aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2017 i elevar-lo al Consell Social per tal 
que aquest exerceixi les seves competències. 
  
Vista l’acord CE 110/2016 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de 
desembre de 2016, que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017, d’acord amb 
el que consta en el document CE 204/12-2016; 2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017, d’acord amb el que 
consta en el document PLE 117/12-2016. 
  
2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
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Acord 80/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de títols de màster propis i de diploma de postgrau que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de 
creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documentsPLE 
118/12-2016, PLE 119/12-2016, PLE 120/12-2016, PLE 121/12-2016, PLE 122/12-2016). 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 95/2016 pres pel Consell de Govern reunit l’1 de desembre de 2016 en relació a la proposta de 
creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau nous. 
  
Vist d’acord CA 27/2016 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 14 de desembre de 
2016, que estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la creació dels títols de màster i diplomes de postgrau propis següents: 
  
a)    Màster en Química Fina i Polímers. 
b)    Diploma de postgrau en Comunicació de la Responsabilitat Social. 
c)    Diploma de postgrau en Direcció i Gestió de Retail Màrqueting. 
d)    Diploma de postgrau en Processament Big Data per a Ciències de la Vida. 
  
2)    Aprovar la creació dels títols de màster propi següents, per al curs 2016-2017: 
  
a)   Màster en Gestió Esportiva (versió presencial i on-line) 
b)   Màster en Sport Management (versió on-line) 
  
3)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment dels 
acords primer i segon d’aquest acord. 
  
4)    Comunicar els present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1)    Aprovar la creació dels títols de màster i diplomes de postgrau propis següents: 
  
a)   Màster en Química Fina i Polímers. 
b)   Diploma de postgrau en Comunicació de la Responsabilitat Social. 
c)   Diploma de postgrau en Direcció i Gestió de Retail Màrqueting. 
d)   Diploma de postgrau en Processament Big Data per a Ciències de la Vida. 
  
2)    Aprovar la creació dels títols de màster propi següents, per al curs 2016-2017: 
  
a)   Màster en Gestió Esportiva (versió presencial i on-line). 
b)   Màster en Sport Management (versió on-line). 
  
3)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment dels 
acords primer i segon d’aquest acord. 
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4)    Comunicar els present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 81/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent 
acredita que la proposta reuneix els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols (documents PLE 123/12-2016, PLE 124/12-
2016, PLE 125/12-2016). 
  
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 94/2016 pres pel Consell de Govern reunit l’1 de desembre de 2016 en relació a la proposta de 
creació de màsters universitaris. 
  
Vist l’acord CA 26/2016 pre en la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 14 de desembre de 2016, 
que estableix:Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
  
a)   Fisioteràpia Traumatològica 
b)   Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i a l'Activitat Física 
c)   Enginyeria Industrial 
  
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1)   Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 
a) Fisioteràpia Traumatològica. 
b) Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i a l'Activitat Física. 
c) Enginyeria Industrial. 
  
2)   Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)   Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 82/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat 
a promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de 
la qualitat de l’activitat universitària. 
  
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix 
que, “Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, 
perquè els discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit 
social, de cooperació, dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: 
línies prioritàries a impulsar, criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, 
amb l’objectiu de promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la 
comissió”. 
  
Vist l’acord CSU 03/2016 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 28 de novembre 
de 2016, que estableix: 
  
1)    Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
  
a)   Aprovar donar continuïtat en l’any 2017 a les actuacions següents: 
 
a.1) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (14a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior. 
a.2) Destinar 20.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 
  
b)   Aprovar destinar, en l’any 2017,  8.000 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc 
d’exclusió social al Vallès Occidental”. 
  
c)   Aprovar destinar, en l’any 2017, 15.000 euros al projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB”. 
  
d)   Aprovar destinar, en l’any 2017, 1.000 euros, en el marc del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i 
Ètica UAB”, per a la convocatòria d’un premi d’emprenedoria destinat a la cerca de finançament de la 
vestimenta esportiva dels equips de la UAB que competeixen en representació d’aquesta. 
  
e)   Aprovar que la Comissió Societat- Universitat del Consell Social estudiï i acordi, si escau, els indicadors de 
seguiment de la repercussió mediàtica del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” per a la 
Universitat i el Consell Social, i que treballi, per a aquest projecte, en altres tipus de col·laboració més enllà de 
l’aportació econòmica. 
  
f)     Comunicar l’apartat a.1) d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
g)   Comunicar l’apartat a.2) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
h)    Comunicar l’apartat b) d’aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 
  
i)      Comunicar l’apartat c) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector d’Innovació i 
de Projectes Estratègics. 
  
j)      Comunicar l’apartat d) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector de Relacions 
Institucionals i de Cultura. 
  
2)    Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin 
en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2017. 
  
Vist el document PLE 126/12-2016, en el que s’expliquen els trets rellevants dels projectes que es proposen dur 
a terme en l’any 2017. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
 
 S'Acorda : 
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1)    Aprovar donar continuïtat en l’any 2017 a les actuacions següents: 
  
a.1) Destinar 9.000 euros als Premis Argó (14a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de 
cicles formatius de grau superior. 
a.2) Destinar 20.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 
  
2)    Aprovar destinar, en l’any 2017, 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc 
d’exclusió social al Vallès Occidental”. 
  
3)    Aprovar destinar, en l’any 2017, 15.000 euros al projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB”. 
  
4)    Aprovar destinar, en l’any 2017, 1.000 euros, en el marc del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i 
Ètica UAB”, per a la convocatòria d’un premi d’emprenedoria destinat a la cerca de finançament de la 
vestimenta esportiva dels equips de la UAB que competeixen en representació d’aquesta. 
  
5)    Aprovar que la Comissió Societat- Universitat del Consell Social estudiï i acordi, si escau, els indicadors de 
seguiment de la repercussió mediàtica del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” per a la 
Universitat i el Consell Social, i que treballi, per a aquest projecte, en altres tipus de col·laboració més enllà de 
l’aportació econòmica. 
  
6)    Comunicar l’apartat a.1) d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
7)    Comunicar l’apartat a.2) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
8)    Comunicar l’apartat b) d’aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 
  
9)    Comunicar l’apartat c) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector d’Innovació i 
de Projectes Estratègics. 
  
10)Comunicar l’apartat d) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector de Relacions 
Institucionals i de Cultura. 
 
 
Acord 83/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària. 
  
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vista la sol·licitud de col·laboració i aportació presentada pel president de l’Associació d’Amics de la UAB 
(document PLE 127/12-2016), en el marc de la Festa Anual dels Amics de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, en la qual el Consell Social hi participa mitjançant el lliurament de premis del Consell Social. 
  
Vista la disponibilitat del pressupost del Consell Social de l’any 2016. 
  
Vist l’acord CUE 04/2016 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida el 30 de 
novembre de 2016, que estableix: 
  
1)    Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
  
1.    Aprovar realitzar una aportació, en l’any 2016, de 2.000 euros a compte de les despeses de realització de 
la Festa Anual de l’Associació d’Amics de l’any 2016. 
  
2.    Comunicar aquet acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura i al president de l’Associació 
d’Amics de la UAB. 
  
2)    Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin 
en relació al pressupost del Consell Social per a l’any 2016. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
  
S'acorda : 
  
1.    Aprovar realitzar una aportació, en l’any 2016, de 2.000 euros a compte de les despeses de realització de 
la Festa Anual de l’Associació d’Amics de l’any 2016. 
  
2.   Comunicar aquet acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura i al president de l’Associació 
d’Amics de la UAB. 
 
 
Acord 84/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària. 
  
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CUE 05/2016 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida el 30 de 
novembre de 2016, que estableix: 
  
1)    Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
  
1.    Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2017, amb una aportació de 3.500 euros. 
  
2.    Aprovar col·laborar en el projecte “UAB-Business Hub”,o nom que es determini, i aportar, en l’any 2017, 
22.335 euros en concepte de consultoria en l’estratègia del projecte (6.050 euros), la realització 
d’esdeveniments de networking i atorgament de projectes de valorització (4.500 euros), viatges/desplaçaments 
(6.050 euros) i altres despeses d’execució del projecte (5.735 euros), d’acord amb el que consta en el 
document CUE 03/11-2016. 
  
3.    Aprovar que la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, actuï com a 
impulsora i representant del Consell Social en el projecte. 
  
4.    Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin 
oportuns. 
  
2)    Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin 
en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2017. 
  
Vistos els documents PLE 128/12-2016 i PLE 129/12-2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions. 
  
S'acorda : 
  
1.    Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2017, amb una aportació de 3.500 euros. 
  
2.    Aprovar col·laborar en el projecte “UAB-Business Hub”,o nom que es determini, i aportar, en l’any 2017, 
22.335 euros en concepte de consultoria en l’estratègia del projecte (6.050 euros), la realització d’esdeviments 
de networking i atorgament de projectes de valorització (4.500 euros), viatges/desplaçaments (6.050 euros) i 
altres despeses d’execució del projecte (5.735 euros), d’acord amb el que consta en el document PLE 129/12-
2016. 
  
3.    Aprovar que la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, actuï com a 
impulsora i representant del Consell Social en el projecte. 
  
4.    Comunicar aquet acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin oportuns. 
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Acord 85/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 75/2015 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 100/12-2015. 
  
Vist l’acord PLE 15/2016, de 30 de març pres pel Ple del Consell Social en el qual s’acorda aprovar la 
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016, per incorporar part del romanent 2015 del Consell Social d’import 39.500 euros per al projecte 
Alumni, segons acord favorable de la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 17 de febrer 
de 2016 a la sol·licitud presentada pel Consell Social. 
  
Vist l’acord PLE 43/2016, de 20 de juliol pres pel Ple del Consell Social en el qual s’acorda aprovar la 
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016, per incorporar part del romanent 2015 del Consell Social per import de 40.000 euros, per al 
finançament deprojectes de la Fundació Autònoma Solidària per un import de 70.000 euros i que aquesta 
proposta suposava una modificació de crèdit de les partides de despesa. 
  
Vist l’acord CUE 04/2016, de 30 de novembre pres per la Comissió Universitat-Empresa en el qual, entre 
d’altres, s’acorda: elevar al Ple del Consell Social la proposta d’aprovar realitzar una aportació, en l’any 2016, 
de 2.000 euros a compte de les despeses de realització de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de l’any 2016 
informar-ho a la Comissió Econòmica del Consell Social als efectes que corresponguin en relació al pressupost 
del Consell Social per a l’any 2016. 
  
Ateses les necessitats d’inversions materials del Consell Social i les desviacions generades (estalvi) en la partida 
de despeses de funcionament del Consell Social. 
  
Vista la disponibilitat del pressupost del Consell Social de l’any 2016. 
  
Vist l'acord CE 109/2016 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de 
desembre de 2016, que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de 
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 203/12-2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social. 
  
S'acorda : 
  
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona 
corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document PLE 130/12-2016. 
 
 
Acord 86/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CSU 03/2016 pres per la Comissió Societat-Universitat de 28 de novembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a)Aprovar donar continuïtat en l’any 
2017 a les actuacions següents: a.1.)Destinar 9.000 euros als Premis Argó (14a edició) a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; a.2) Destinar 20.000 euros a les Beques 
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; b) Aprovar destinar, en l’any 2017, 8.000 euros 
al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; c) Aprovar destinar 
, en l’any 2017, 15.000 euros al projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB”; d) Aprovar destinar, 
en l’any 2017, 1.000 euros, en el marc del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB”, per a la 
convocatòria d’un premi d’emprenedoria destinat a la cerca de finançament de la vestimenta esportiva dels 
equips de la UAB que competeixen en representació d’aquesta; e) Aprovar que la Comissió Societat- Universitat 
del Consell Social estudiï i acordi, si escau, els indicadors de seguiment de la repercussió mediàtica del projecte 
“UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” per a la Universitat i el Consell Social, i que treballi, per a 
aquest projecte, en altres tipus de col·laboració més enllà de l’aportació econòmica.; f) Comunicar l’apartat a.1) 
d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. g) Comunicar l’apartat a.2) d’aquest acord 
a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. h) Comunicar l’apartat b) d’aquest acord al vicerector de Relacions 
Institucionals i de Cultura. i) Comunicar l’apartat c) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el 
vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. j) Comunicar l’apartat d) d’aquest acord a la vicerectora 
d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 2) Informar a la Comissió 
Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en relació al projecte de 
pressupost del Consell Social per a l’any 2017. 
  
Vist l’acord CUE 05/2016 pres per la Comissió Universitat-Empresa de 30 de novembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a) Aprovar col·laborar en el programa 
Imagine Express de l’any 2017, amb una aportació de 3.500 euros; b) Aprovar col·laborar en el projecte “UAB-
Business Hub”,o nom que es determini, i aportar, en l’any 2017, 22.335 euros en concepte de consultoria en 
l’estratègia del projecte (6.050 euros), la realització d’esdeveniments de networking i atorgament de projectes 
de valorització (4.500 euros), viatges/desplaçaments (6.050 euros) i altres despeses d’execució del projecte 
(5.735 euros), d’acord amb el que consta en el document CUE 03/11-2016.; c) Aprovar que la presidenta de la 
Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, actuï com a impulsora i representant del Consell Social 
en el projecte; d) Comunicar aquet acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que 
siguin oportuns; 2) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que 
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2017. 
  
Vist l’acord CE 111/2016 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de 
desembre de 2016, que estableix: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de 
pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017, d’acord amb el que 
consta en el document CE 206/12-2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social. 
 
S'acorda : 
  
Aprovar el pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017, d’acord 
amb el que consta en el document PLE 131/12-2016. 
 
 
Acord 87/2016, de  21 de desembre, del Consell Social 
 
8.4. Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016. 
  
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. 
  



BOUAB Núm. 146                          desembre/2016 
 

 

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

Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la 
Gerència (document PLE 132/12-2016). 
  
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. 
  
Vist l’acord CE 101/2016 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 14 de 
desembre, 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 30 de novembre 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 30 de novembre de 2016. 
 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 25/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
S'acorda (Acord CA 25/2016): 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 14 de novembre de 2016. 
 
 
Acord 26/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de títols de màster propis i de diploma de postgrau que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de 
creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents CA 41/12-
2016, CA 42/12-2016, CA 43/12-2016, CA 44/12-2016 i CA 45/12-2016). 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 95/2016 pres en la reunió del Consell de Govern d’ 1 de desembre, el qual estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster i diplomes de postgrau propis següents: 
  
-       Màster en Química Fina i Polímers 
-       Diploma de postgrau en Comunicació de la Responsabilitat Social 
-       Diploma de postgrau en Direcció i Gestió de Retail Màrqueting 
-       Diploma de postgrau en Processament Big Data per a Ciències de la Vida 
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SEGON.- Aprovar la creació dels títols de màster propi següents, per al curs 2016-2017: 
  
-       Màster en Gestió Esportiva (versió presencial i on-line) 
-       Màster en Sport Management (versió on-line) 
  
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau l'execució i el seguiment dels acords primer a tercer. 
  
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
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 dels títols de màster i diplomes de postgrau propis següents: 
  
a)    Màster en Química Fina i Polímers. 
b)    Diploma de postgrau en Comunicació de la Responsabilitat Social. 
c)    Diploma de postgrau en Direcció i Gestió de Retail Màrqueting. 
d)    Diploma de postgrau en Processament Big Data per a Ciències de la Vida. 
  
2)    Aprovar la creació dels títols de màster propi següents, per al curs 2016-2017: 
  
a)     Màster en Gestió Esportiva (versió presencial i on-line) 
b)     Màster en Sport Management (versió on-line) 
  
3)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment dels 
acords primer i segon d’aquest acord. 
  
4)    Comunicar els present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 27/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació de títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent 
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols, de 
conformitat amb el que consta en els documents CA 46/12-2016, CA 47/12-2016, CA 48/12-2016. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist que en la reunió del Consell de Govern d’ 1 de desembre s’acorda: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
  
-       Fisioteràpia Traumatològica 
-       Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i a l'Activitat 
-       Enginyeria Industrial 
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
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 dels títols de màster universitari següents: 
a)   Fisioteràpia Traumatològica 
b)   Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i a l'Activitat Física 
c)   Enginyeria Industrial 
  
2)   Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 28/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels següents alumnes: 
   

1. Alumne amb DNI 47.943.002-P, estudiant de grau d’Enginyeria Informàtica a l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el document CA 50/12-2016. 

2. Alumna amb DNI 47.913.913-Z, estudiant de grau de Psicologia a la Facultat de Psicologia de la 
UAB, segons consta en el document CA 51/12-2016. 

3. Alumne amb DNI 39.438.308-R, estudiant del grau de Ciència Política i Gestió Pública, a la 
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, segons consta en el document CA 52/12-
2016. 

4. Alumne amb DNI 39.946.785-V, estudiant del grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, 
a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el document CA 53/12-2016. 

5. Alumna amb DNI 39.369.714-Q, estudiant del grau  de Psicologia, a la Facultat de Psicologia de 
la UAB, segons consta en el document CA 54/12-2016. 

6. Alumna amb DNI 47.570.294-S , estudiant del grau d’Arqueologia, a la Facultat de Lletres de la 
UAB, segons consta en el document CA 55/12-2016. 

7. Alumna amb DNI 53.651.770-S, estudiant del grau d’Educació Infantil, a la Facultat de Ciències 
de l’Educació de la UAB, segons consta en el document CA 56/12-2016. 

8. Alumna amb DNI 48.087.710-T, estudiant del grau d’Estadística Aplicada a la Facultat de Ciències 
de la UAB, segons consta en el document CA 57/12-2016. 
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9. Alumna amb DNI 15.425.834-X, estudiant del doble grau en Criminologia i Dret a la Facultat de 
Dret, segons consta en el document CA 58/12-2016. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda : 
  
1) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentada per l’estudiant amb DNI 47.943.002-P 
de l’Escola d’Enginyeria de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2, de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2016-
2017. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2016-2017. 
  
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 Psicologia, presentat per l’estudiant amb DNI 47.913.913-Z de la Facultat de Psicologia 
de 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 Treball de Fi de Grau. I per 
tant, autoritzar que l’alumna 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 
continuïtat dels estudis de grau en Ciència Polí-tica i Gestió Pública presentat per l’estudiant amb DNI 
39.438.308-R de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de 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 no considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura Economia Política del Grau en Ciència Política i Gestió Pública. I per 
tant, que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2016-2017. 
  
4) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, presentada per l’estudiant amb DNI 
39.946.785-V de l’Escola d’Enginyeria de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de 
la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que 
les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 
2016-2017. I per tant, autoritzarque l’alumne pugui matricular-se en el curs 2016-2017. 
  
5) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Psicologia, presentat per l’estudiant amb DNI 39.369.714-Q de la Facultat de Psicologia 
de 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 Processos Psicològics: 
Pensament i Llenguatge. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2016-2017. 
  
6) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Grau en Arqueologia, presentada per l’estudiant amb DNI 47.570.294-S Delgado de la Facultat 
de Filosofia i Lletres de 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 
Arqueologia Prehistòrica. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2016-2017, amb la 
recomanació de que opti per la continuació dels seus estudis en règim parcial. 
  
7)Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud per 
matricular 6 crèdits per al curs 2016/17 dels estudis del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UAB, presentat per l’estudiant amb DNI 53.651.770-S, per tal de donar acompliment al que 
estableixen els articles 2.2.b i 8.2 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de 
Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet la recorrent justifiquin la concessió d’una 
autorització de matrícula de 6 crèdits en el curs 2016-2017. 
  
8) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Estadística Aplicada, presentada per l’estudiant amb DNI 48.087.710-T de la 
Facultat de Ciències de la UAB , per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 5.2 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2016-
2017. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2016-2017. 
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9) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
matricular assignatures de cinquè curs sense haver superat els dos terços del total del Doble Grau en 
Criminologia i Dret, presentada per l’estudiant amb DNI 15.425.834-X de la Facultat de Dret de la UAB , per tal 
de donar acompliment al que estableix l‘article 5.6 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis 
Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquin la 
concessió d’una autorització per matricular assignatures de cinquè curs en el curs 2016-2017. I per tant no 
autoritzar la matrícula de les assignatures “ Dret Penitenciari”, i “Violència Domèstica i Delinqüència” pel curs 
2016-2017. 
 
 
I.2.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord  100/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 14 de novembre de 2016. 
 
 
Acord  101/2016, de  14 de desembre, 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. 
  
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2016 presentat per la 
Gerència (document CE 146/12-2016). 
  
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 30 de novembre 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  102/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica pel que fa als preus dels estudis de 
màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
corresponents al curs 2017-2018. 
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Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol 
nivell d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió 
Europea, sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a 
l’ensenyament de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els 
convenis o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 
 
Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers 
anys acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin 
membres de la Unió Europea. 
 
Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3.c) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1)    Aprovar, per al curs 2017/2018, els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents 
que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el document CE 
147/12-2016, els quals estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels serveis 
acadèmics de les universitats públiques de Catalunya per al curs 2017/2018. 
  
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per 
tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  103/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social  
 
Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Ordenació Acadèmica en relació a la proposta de tarifes de l’Oficina Treball 
Campus de la UAB per l’any 2017. 
  
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1)    Aprovar les tarifes de l’Oficina Treball Campus de la UAB corresponents a l’any 2017, d’acord amb el que 
consta en el document CE 148/12-2016. 
  
2)   Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al director de l’Oficina de Treball 
Campus de la UAB, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  104/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Economia en relació a la proposta de tarifes del Servei d’Activitat Física de 
la UAB per a l’exercici 2017. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
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S'acorda : 
  
1)   Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2017, d’acord amb el 
que consta en el document CE 149/12-2016. 
  
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  105/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 28 de novembre 2016 (document CE 151/12-2016). 
  
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 : 
  
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 28 de novembre, d’acord amb el que consta 
en el document CE 151/12-2016. 
  
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  106/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social  
  
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes 
dels serveis científico-tècnics següents:Servei de Tractament de la Parla i el So; Servei Planta de Tecnologia 
dels Aliments; Servei d’Estabulari; Servei d’Estadística Aplicada; Servei de Genòmica i Bioinformàtica; Servei de 
Microscòpia; Servei de Ressonància Magnètica Nuclear; Laboratori d’Ambient Controlat; Laboratori d’Informació 
Geogràfica i de Teledetecció; Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules; Servei d’Anàlisi 
Química; Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria; Servei de Difracció de Raigs X; Servei 
de Granges i Camps Experimentals; Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, 
Literatura i Art de Catalunya; Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural; Unitat de Garantia de Qualitat i la 
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica. 
  
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2017 dels següents serveis científico-tècnics següents: 
  
a)    Servei de Tractament de la Parla i del So, d’acord amb el que consta en el document CE 152/12-2016. 
b)    Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document CE 153/12-2016. 
c)    Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document CE 154/12-2016. 
d)    Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document CE 155/12-2016. 
e)    Servei de Genòmica i Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el document CE 156/12-2016. 
f)     Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document CE 157/12-2016. 
g)    Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document CE 158/12-2016. 



BOUAB Núm. 146                          desembre/2016 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 17 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

h)     Laboratori d’Ambient Controlat, d’acord amb el que consta en el document CE 159/12-2016. 
i)      Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document CE 
160/12-2016. 
j)      Laboratori de Luminiscència I Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 
CE 161/12-2016. 
k)     Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document CE 162/12-2016. 
l)      Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el 
document CE 163/12-2016. 
m)   Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document CE 164/12-2016. 
n)     Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document CE 165/12-2016. 
o)    Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, 
d’acord amb el que consta en el document CE 166/12-2016. 
p)    Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d’acord amb el que consta en el document CE 167/12-2016. 
q)    Unitat de Garantia de la Qualitat, d’acord amb el que consta en el document CE 168/12-2016. 
r)      Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document CE 169/12-2016. 
  
2)   Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  107/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes 
dels laboratoris de prestació de serveis següents: Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori d’Anàlisi 
Palinològiques, Laboratori de Bioseguretat Alimentària; Laboratori de Dosimetria Biològica; Laboratori de 
Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES); Laboratori de Referència d’Enzimologia 
Clínica;Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-Històriques; Plataforma de Imatge Ratolí;Planta Pilot de 
Fermentació;Rodent Behavioral Core;Servei d’Anàlisi i d’Aplicacions Microbiològiques;Servei d’Anàlisi de 
Fàrmacs; Servei d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica; Servei de Bioquímica Clínica Veterinària;Servei de 
Consultoria Matemàtica;Servei de Datació per Triti i Carboni 14;Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària; 
Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge; Servei d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi; Servei d’Especiació 
Química; Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics;Servei Forènsic Ambiental, ENVIFORENSIC; Servei 
d’Hematologia Clínica Veterinària;Serveis Integrats d’Animals de Laboratori;Service of Inorganic Geochemistry 
for Paleoclimatology and Paleoceanography; Servei d’Investigacions Neurobiològiques;Servei de Nutrició i 
Benestar Animal;Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia; Servei Veterinari de Genètica Molecular; Unitat 
de Patologia Murina i Comparada; Unitat de Producció de Vectors. 
  
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
 
S'acorda : 
  
1)  Aprovar les tarifes per a l’any 2017 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
  
a)    Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document CE 170/12-2016. 
b)    Laboratori d’Anàlisis Palinològiques, d’acord amb el que consta en el document CE 171/12-2016. 
c)    Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d’acord amb el que consta en el document CE 172/12-2016. 
d)    Laboratori de Dosimetria Biològica, d’acord amb el que consta en el document CE 173/12-2016. 
e)   Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a sistemes Embdded, d’acord amb el que consta en el 
document CE 174/12-2016. 
f)    Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica, d’acord amb el que consta en el document CE 175/12-2016. 
g)   Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-històriques, d’acord amb el que consta en el document CE 
176/12-2016. 
h)    Plataforma Imatge Ratolí, d’acord amb el que consta en el document CE 177/12-2016. 
i)    Planta Pilot de Fermentació: Unitat de desenvolupament de bioprocessos, d’acord amb el que consta en el 
document CE 178/12-2016. 
j)     Roden Behavioral Core, d’acord amb el que consta en el document CE 179/12-2016. 
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k)   Servei d’Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document CE 180/12-2016. 
l)     Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document CE 181/12/2016. 
m)   Servei d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica, d’acord amb el que consta en el document CE 182/12/2016. 
n)    Servei de Bioquímica Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document CE 183/12/2016. 
o)    Servei de Consultoria Matemàtica, d’acord amb el que consta en el document CE 184/12/2016. 
p)    Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document CE 185/12/2016. 
q)    Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària, d’acord amb el que consta en el document CE 186/12/2016. 
r)     Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge, d’acord amb el que consta en el document CE 187/12/2016. 
s)  Servei d’Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi, d’acord amb el que consta en el document CE 
188/12/2016. 
t)      Servei d’Especiació Química, d’acord amb el que consta en el document CE 189/12/2016. 
u)     Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics, d’acord amb el que consta en el document CE 190/12/2016. 
v)     Servei Forènsic Ambiental, ENVIFORENSIC, d’acord amb el que consta en el document CE 191/12/2016. 
w)    Servei d’Hematologia Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document CE 192/12/2016. 
x)     Serveis Integrats d’Animals de Laboratori, d’acord amb el que consta en el document CE 193/12/2016. 
y)     Service of Inorganic Geochemistry for Paleoclimatology and Paleoceonography, d’acord amb el que consta 
en el document CE 194/12/2016. 
z)    Serveis d’Investigacions Neurobiològiques BRAINSTAIN, d’acord amb el que consta en el document CE 
195/12/2016. 
aa) Serveis de Nutrició i Benestar Animal, d’acord amb el que consta en el document CE 196/12/2016. 
bb) Servei Veterinari de Bacteriologia I Micologia, d’acord amb el que consta en el document CE 197/12/2016. 
cc) Servei Veterinari de Genètica Molecular, d’acord amb el que consta en el document CE 198/12-2016. 
dd) Unitat de Patologia Murina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document CE 199/12/2016. 
ee) Unitat de Producció de Vectors Virals, d’acord amb el que consta en el document CE 200/12/2016. 
  
2)   Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  108/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes 
dels Instituts i Centres de Recerca propis per a l’any 2017 següents: Institut de Neurociències i Servei 
d’Estabulari de Ratolins (CBATEG). 
  
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1)  Aprovar les tarifes per a l’any 2017 dels Instituts i Centres de Recerca Propis següents: 
  
a)    Institut de Neurociències, d’acord amb el que consta en el document CE 201/12-2016. 
  
b)    Servei d’Estabulari de Ratolins (CBATEG), d’acord amb el que consta en el document CE 202/12-2016. 
  
2)   Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu.  
 
 
Acord  109/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
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Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 75/2015 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 16 de desembre, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el document 
PLE 100/12-2015. 
  
Vist l’acord PLE 15/2016, de 30 de març pres pel Ple del Consell Social en el qual s’acorda aprovar la 
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016, per incorporar part del romanent 2015 del Consell Social d’import 39.500 euros per al projecte 
Alumni, segons acord favorable de la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 17 de febrer 
de 2016 a la sol·licitud presentada pel Consell Social. 
  
Vist l’acord PLE 43/2016, de 20 de juliol pres pel Ple del Consell Social en el qual s’acorda aprovar la 
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’exercici 2016, per incorporar part del romanent 2015 del Consell Social per import de 40.000 euros, per al 
finançament deprojectes de la Fundació Autònoma Solidària per un import de 70.000 euros i que aquesta 
proposta suposava una modificació de crèdit de les partides de despesa. 
  
Vist l’acord CUE 04/2016, de 30 de novembre pres per la Comissió Universitat-Empresa en el qual, entre 
d’altres, s’acorda: elevar al Ple del Consell Social la proposta d’aprovar realitzar una aportació, en l’any 2016, 
de 2.000 euros a compte de les despeses de realització de la Festa Anual de l’Associació d’Amics de l’any 2016 
informar-ho a la Comissió Econòmica del Consell Social als efectes que corresponguin en relació al pressupost 
del Consell Social per a l’any 2016. 
  
Ateses les necessitats d’inversions materials del Consell Social i les desviacions generades (estalvi) en la partida 
de despeses de funcionament del Consell Social. 
  
Vista la disponibilitat del pressupost del Consell Social de l’any 2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social. 
  
S'acorda : 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del 
Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que 
consta en el document CE 203/12-2016. 
 
 
Acord  110/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 64.l) i 212 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.b) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 74/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el dia 15 de novembre de 2016, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost 2017” i les mesures 
pressupostàries que l’integren, d’acord amb el que consta en el document PLE 103/11-2016; 2) Encarregar la 
Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2017, d’acord amb els criteris un 
cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el 
present acord. 
 
Vist l’acord 93/2016 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit l’1 de desembre de 2016, en virtut del qual 
s’acorda: 1) Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de 2017, que s’annexa; 2) Elevar 
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aquesta proposta al Consell Social per tal que aquest exerceixi les seves competències en matèria 
pressupostària; 3) Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
 
S'acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017, d’acord amb el que 
consta en el document CE 204/12-2016. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
 
 
Acord  111/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CSU 03/2016 pres per la Comissió Societat-Universitat de 28 de novembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a)Aprovar donar continuïtat en l’any 
2017 a les actuacions següents: a.1.)Destinar 9.000 euros als Premis Argó (14a edició) a treballs de recerca 
d’estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior; a.2) Destinar 20.000 euros a les Beques 
Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials; b) Aprovar destinar, en l’any 2017, 8.000 euros 
al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”; c) Aprovar destinar 
, en l’any 2017, 15.000 euros al projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB”; d) Aprovar destinar, 
en l’any 2017, 1.000 euros, en el marc del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB”, per a la 
convocatòria d’un premi d’emprenedoria destinat a la cerca de finançament de la vestimenta esportiva dels 
equips de la UAB que competeixen en representació d’aquesta; e) Aprovar que la Comissió Societat- Universitat 
del Consell Social estudiï i acordi, si escau, els indicadors de seguiment de la repercussió mediàtica del projecte 
“UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” per a la Universitat i el Consell Social, i que treballi, per a 
aquest projecte, en altres tipus de col·laboració més enllà de l’aportació econòmica.; f) Comunicar l’apartat a.1) 
d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. g) Comunicar l’apartat a.2) d’aquest acord 
a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. h) Comunicar l’apartat b) d’aquest acord al vicerector de Relacions 
Institucionals i de Cultura. i) Comunicar l’apartat c) d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat i el 
vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. j) Comunicar l’apartat d) d’aquest acord a la vicerectora 
d’Alumnat i Ocupabilitat i el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 2) Informar a la Comissió 
Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en relació al projecte de 
pressupost del Consell Social per a l’any 2017. 
  
Vist l’acord CUE 05/2016 pres per la Comissió Universitat-Empresa de 30 de novembre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: a) Aprovar col·laborar en el programa 
Imagine Express de l’any 2017, amb una aportació de 3.500 euros; b) Aprovar col·laborar en el projecte “UAB-
Business Hub”,o nom que es determini, i aportar, en l’any 2017, 22.335 euros en concepte de consultoria en 
l’estratègia del projecte (6.050 euros), la realització d’esdeveniments de networking i atorgament de projectes 
de valorització (4.500 euros), viatges/desplaçaments (6.050 euros) i altres despeses d’execució del projecte 
(5.735 euros), d’acord amb el que consta en el document CUE 03/11-2016.; c) Aprovar que la presidenta de la 
Comissió Universitat-Empresa, o persona en qui delegui, actuï com a impulsora i representant del Consell Social 
en el projecte; d) Comunicar aquet acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que 
siguin oportuns; 2) Informar a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que 
corresponguin en relació al projecte de pressupost del Consell Social per a l’any 2017. 
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Prenent en consideració que la reunió del Ple del Consell Social està pendent de dur-se a terme, i que, per tant, 
les propostes d’accions dels àmbits Societat-Universitat- i Universitat-Empresa que s’inclouen en la proposta del 
pressupost 2017 del Consell Social resten subjectes a l’aprovació per part del Ple. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social es presenta, 
per a l’informe previ de la Comissió Econòmica. 
  
S'acorda : 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document CE 206/12-
2016. 
 
 
 
Acord  112/2016, de  14 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
Atès l’acord signat el 27 d’octubre 2016 per la Comissió Negociadora del 1r Conveni Col·lectiu del Personal 
Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes.  
                     
Vistos els articles 74 i 90 apartat e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist el que disposa l’article 130 dels Estatuts de la UAB pel que fa a la negociació de les condicions laborals del 
personal acadèmic de la UAB. 
  
Atès l’article 28.3.i del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, informar sobre els convenis 
col·lectius del personal laboral de la Universitat, i informar-ne al Ple dels aspectes més rellevants de cada 
conveni. 
  
Vista l’acord 99/2016 pres pel Consell de Govern reunit l’1 de desembre de 2016, en virtut del qual 
s’acorda:1)Donar-se per assabentats de l’acord signat en data 27 d’octubre de 2016 per la Comissió 
Negociadora del 1er Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques 
Catalanes per a la modificació de l’esmentat conveni col·lectiu; 2) Elevar al Consell Social l’acord anterior per 
tal que aquest exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
  
S'acorda : 
  
1)    Emetre un informe favorable sobre la modificació del 1r Conveni Col·lectiu del Personal Docent i 
Investigador de la UAB, d’acord amb el que consta en el document CE 207/12-2016. 
  
2)    Comunicar aquest acord al Gerent de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 
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I.3. Claustre 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 1/2016, de 15 de desembre, del Claustre   pel qual s'acorda elegir els membres de la Mesa del 
Claustre, que tot seguit s'indiquen: 
 
1 professor doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector A) 
 
Enric Marín i Otto (suplent Raquel Piqué  i Huerta) 
 
1 membre de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de 
docència (sector B) 
 
Cristina Buenafuentes de la Mata  (suplent Núria Simelio Solà) 
 
2 estudiants (sector C) 
 
Titulars: 
Marta Benosa Monclús (suplent Laura Gisbert López) 
Joan Miró Artigas 
 
Suplents: 
Alaitz Echeondo Guallar 
Marc Caravaca Rodríguez 
Jordi Farré Delgado 
 
2 membres del personal d'administració i serveis (sector D) 
 
Mercè Alborch López (suplent David Yeste Muñoz) 
Sarai Sabaté Diaz    (suplent David Sánchez Solbes)  
 
 
Acord 2/2016, de 15 de desembre, del Claustre pel qual s'acorda elegir els representants del Claustre al 
Consell de Govern, que tot seguit s'indiquen: 
 
7 professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (sector A) 
 
Titulars:  
Maria Jesús Espuny Tomás 
Pere Ysàs Solanes 
Carme Armengol Asparó 
Eva Anduiza Perea 
Josep Vendrell Roca 
Francisco Lloret Maya 
Juan Antonio Baeza Labat 
 
Suplents: 
José María Perceval Verde 
Joan Sorribes Gomis 
Santiago Suriñach Cornet 
Joan F. Piniella Febrer 
Jordi Caballé Vilella 
 
5 membres de la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de 
docència (sector B) 
 
Titulars:  
Anna Marbà Tallada 
Marta Padrós Castells 
Olga Paz Torres 
Xavier Verge Mestre  
Diego Castro Ceacero 
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6 representants dels estudiants, entre els quals hi haurà almenys un representant de doctorat 
 
Titulars:  
Júlia Castells Bou 
Josep Maria Descals Saez 
Daniel Martí Tubau 
Joan Miró Artigas (Doctorat) 
Mercè Terès Magrí 
Laura Gisbert López 
 
Suplents: 
Laura Ruiz Hernández  
Jordi Farré Delgado 
David Montpeyó Garcia-Moreno (Doctorat) 
 
2 representants del personal d’administració i serveis 
 
Titulars: 
Ernesto Castaños Moreno 
Andreu Pompas Alcaraz 
 
 
Acord 3/2016, de 15 de desembre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 
17 de desembre de 2015 
 
 
Acord 4/2016, de 15 de desembre, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual de la rectora 
sobre les línies generals de la política de la Universitat. 
 
 
Acord 5/2016, de 15 de desembre, del Claustre, dins el marc de les competències del Claustre per a 
formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la 
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre, en la sessió del dia 15 de desembre de 2015, 
acordà aprovar les següents propostes: 
 
1. Mostrar el ferm compromís de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una universitat pública, gratuïta i 
de qualitat, a la qual hi puguin tenir accés totes les persones, independentment dels seus recursos.  
 
2. Reivindicar el dret de les persones que exerceixen el Dret de Manifestació, i expressar la solidaritat el cas 
dels 27.  
 
3. Expressar la gran preocupació per l’actuació del Ministeri Fiscal envers el cas esmentat. 
 
4. Instar a efectuar una mediació entre les parts i a la lliure absolució de les imputades en el cas esmentat. 
 
5. Trametre aquests acords referents al Procediment Abreujat 4/2016 a l'Excm. Jutge del Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció número 3 de Cerdanyola i a l'Excm. Fiscal en cap de Catalunya, així com al Grup de 
Suport a “Som 27 i més”. 
 
 
Acord 6/2016, de 15 de desembre, del Claustre, del dins el marc de les competències del Claustre per a 
formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la 
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre, en la sessió del dia 15 de desembre de 2015, 
acordà aprovar les següents propostes: 
 
Donar el seu suport a les reivindicacions següents:  
 
. Reduir el preu del crèdit de grau un 30%. 
. Equiparar el preu de grau amb el de màster, començant el treball per a reduir les desigualtat en l’eix 
socioeconòmic que afecten als estudiants actualment. 
. Que en cap cas la baixada del preu de les matrícules representin una disminució dels ingressos de les 
universitats, augmentant la seva partida pressupostària. 
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i demanar al Govern de la Generalitat que iniciï les passes cap a la universitat gratuïta mitjançant les accions 
anteriors. 
 
 
Acord 7/2016, de 15 de desembre, del Claustre  dins el marc de les competències del Claustre per a 
formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la 
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre, en la sessió del dia 15 de desembre de 2015, 
acordà aprovar les següents propostes: 
 
Demanar a la Comissió d’Afers Acadèmics que obri un debat que condueixi, si s’escau, a la modificació de la 
normativa d’avaluació en els estudis de la UAB que aposti per una aplicació real de l’avaluació continuada en els 
estudis de la UAB. 
 
 
 
I.4. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 92/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 8 de novembre de 2016. 
 
 
Acord 93/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que l'article 64.l) dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern elevar al Consell 
Social la proposta de pressupost anual, i que l'article 212 disposa que la Gerència elabora l'avantprojecte de 
pressupost, d'acord amb les directrius de l'Equip de Govern i els criteris bàsics aprovats pel Consell de Govern i 
el Consell Social. 
 
Atès que a la sessió del Consell de Govern del dia 8 de novembre de 2016 es va aprovar del document “Criteris 
bàsics per a l'elaboració del Pressupost de la UAB per a l'any 2017”.  
 
Vist que els “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost per a l’exercici 2017” han estat  informats 
favorablement per la Comissió Econòmica del Consell Social en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2016 
i aprovats pel Ple del Consell Social en la sessió del dia 15 de novembre de 2015. 
 
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i d’Organització del dia 23 de novembre de 2016 s’ha informat 
favorablement  el projecte de pressupost  de la UAB per a l'any 2017 i  s’ha acordat elevar-lo al Consell de 
Govern i al Consell Social per a la seva aprovació. 
 
Atès que a la sessió de la Comissió d’Economia i Organització del dia 23 de novembre de 2016 es va aprovar la 
proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2016 al pressupost de la UAB 
2017. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar el projecte de pressupost i de programació econòmica plurianual de la 
Universitat per al seu tràmit al Consell Social.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS. 
 
PRIMER. Aprovar el projecte de Pressupost de la UAB per a l’exercici de  2017, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquesta proposta al  Consell Social  per tal que aquest exerceixi les seves competències en 
matèria pressupostària. 
 

http://www.uab.cat/doc/Projecte_Pressupost_2017_CG011216
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TERCER. Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectiu. 
 
 
Acord 94/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest 
tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de títols de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 15 de novembre de 2016. 
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, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 

- Fisioteràpia Traumatològica  
- Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i a l'Activitat Física  
- Enginyeria Industrial  

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 95/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títols de màster propis i de diploma de postgrau que han estat presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 
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que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Atès que la proposta de creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 de novembre de 2016. 
 
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, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster i diplomes de postgrau propis següents: 
 

- Màster en Química Fina i Polímers  
- Diploma de postgrau en Comunicació de la Responsabilitat Social 
- Diploma de postgrau en Direcció i Gestió de Retail Màrqueting  
- Diploma de postgrau en Processament Big Data per a Ciències de la Vida  

 
SEGON.- Aprovar la creació dels títols de màster propi següents, per al curs 2016-2017: 
 

- Màster en Gestió Esportiva (versió presencial i on-line)  
- Màster en Sport Management (versió on-line)  

 
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació i modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau l'execució i el seguiment dels acords primer a tercer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 96/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al 
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, modificat per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 
2011, Acord de Consell de Govern  de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 15 desembre 
de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de Govern de 5 de juny 
de 2013, per Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014 i per l’Acord de Consell de Govern de 5 de 
març de 2014. 
 
Vist el Capítol II de l’esmentat Reglament que regula els concursos per a proveir places de professorat dels 
cossos docents universitaris i per a contractar personal acadèmic permanent i atesa la conveniència de 
modificar puntualment la regulació continguda en aquest capítol pel que fa a la proposta de convocatòria, als 
criteris d’adjudicació i a les proves del professorat permanent.  
 
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic ha acordat en data 24 de novembre de 2016 informar 
favorablement la modificació dels articles 36, 43 i 44 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, de 
conformitat amb l’annex adjunt. 
 
Vist l’article 4 del Reglament del Consell de Govern que correspon a la Comissió de Personal Acadèmic informar 
les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions 
normatives en matèria de personal acadèmic.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 36, 43 i 44 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, de 
conformitat amb l’annex adjunt.  [Document] 
 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.  
 
TERCER.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 97/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
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.  
 
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 (document 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL, a disposició dels membres del 
Consell de Govern a l’Oficina de Coordinació Institucional-) i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la 
Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 28 
d’octubre de 2016 va acordar: ‘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 de 2016 (ANNEX Nº2 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a 
“Kogenix Therapeutics, Inc.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona’. 
 
Vist l’acord CE 79/2016, de 14 de novembre, de la comissió econòmica del Consell Social pel qual s’emet 
informe favorable a la participació de la UAB, a través d’UABFIRMS, S.L., en el capital social de ‘Kogenix 
Therapeutics, Inc’.  
  
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les 
Universitats en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació 
d’empreses de base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 
 
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern 
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació 
d’empreses de base tecnològica (EBT).  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, la participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el 7,75 per 100 del capital social de l’empresa de base tecnològica ‘KOGENIX 
THERAPEUTICS, INC’, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), 
mitjançant una compra de participacions socials per l’entitat instrumental en els termes  establerts a l’informe 
preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc de 20 d’octubre de 2016 (ANNEX 1 –DOCUMENT 
CONFIDENCIAL-), reconeixent a “Kogenix Therapeutics, Inc.” la condició d’empresa de base tecnològica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 7,75 per 100 del capital social de l’empresa ‘KOGENIX 
THERAPEUTICS, INC’, que suposa una aportació màxima de 1.162,5 US$.  
 
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Personal_Academic_CG011216
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naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què 
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.   
 
QUART.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:  
 

a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels 
estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna 
de la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
 

b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions 
dels òrgans socials. 

 
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries 

per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer 
efectiu el que disposa el present acord. 

 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment dels acords anteriors. 
En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa 
‘KOGENIX THERAPEUTICS, INC’ en el termini d’un any aproximadament.  
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
 
Acord 98/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, la 
qual regula que per a l'any 2016 no es procedirà en el sector públic a la incorporació de nou personal, 
exceptuant-se una sèrie de sectors i administracions respecte dels quals es determina que s’aplicarà una taxa 
de reposició de fins a un màxim del 100%. 
 
Atès que l’article 20.un.2.j estableix fins a un màxim del 100% de la taxa de reposició d’efectius per al personal 
d’administració i serveis de les universitats. 
 
Atès que l'apartat 2 de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre que aprova l’Estatut Bàsic 
de l’Empleat Públic estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada anualment pel respectiu 
òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma 
o, si escau, de l'Estat. 
 
Atès que la Direcció General d’Universitats del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya està pendent d’autoritzar l’oferta pública d’ocupació del PAS de la UAB per al 2016.  
 
Vist l'article 64. d) Dels Estatuts de la UAB  pel que fa a les competències de Consell de Govern  en matèria de 
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 d’Administració i 
Serveis, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats que la UAB farà una oferta pública d’ocupació per al Personal 
d’Administració i Serveis per al 2016.  
 
SEGON.  Encarregar al  vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 
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Acord 99/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord signat en data 27 d’octubre de 2016 per la Comissió Negociadora del 1er Conveni Col·lectiu del 
Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes amb la incorporació d’un nou article 
14bis, la modificació de la disposició addicional 1a. i de l’article 35 i la incorporació d’una nova disposició 
transitòria, de conformitat amb l’annex adjunt. 
 
Vist el que disposa l’article 130 dels Estatuts de la UAB pel que fa a la negociació de les condicions laborals del 
personal acadèmic de la UAB. 
 
D'acord amb l'article 64, lletra d)  dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern regular els assumptes 
i 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 de la Comissió Negociadora del 1er Conveni 
Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes,  el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats de l’acord signat en data 27 d’octubre de 2016 per la Comissió Negociadora 
del 1er Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes per a la 
modificació de l’esmentat conveni col·lectiu.  
 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que aquest exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectius. 
 
Acord 100/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència d’acceptació la sol·licitud de renúncia com a 
membre del Comitè d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB de la doctora Adriana Garau Florit 
del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, i, en conseqüència, la necessitat de proveir de 
nou aquesta vacant. 
 
Atès que la Dra. Garau va ser designada, de conformitat amb l’article 4.d del Reglament de la Comissió d'Ètica 
en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat per Acord de la Junta de Govern de 25 de gener de 
2001 modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006, com a membre del professorat 
antropòleg, sociòleg o psicòleg, que fa recerca en ciències humanes o socials. 
 
Atès que la proposta és la designació de la doctora Sònia Darbra Marges, professora del Departament de 
Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
Vist el Reglament de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat per Acord de 
la Junta de Govern de 25 de gener de 2001 modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 
2006, que estableix en el seu article 4 que els membres d'aquesta comissió hauran de ser nomenats pel Consell 
de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar la Dra. Sònia Darbra Marges, professora del Departament de Psicobiologia i de Metodologia 
de les Ciències de la Salut membre de la Comissió d'Ètica en l'Experimentació Animal i Humana de la UAB. 
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SEGON.- Acceptar la sol·licitud de renúncia com a membre del Comité d'Ètica en l'Experimentació Animal i 
Humana de la UAB, presentada per la doctora Adriana Garau Florit. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al president de l'esmentada comissió i les persones interessades per al seu 
coneixement.  
 
 
Acord 101/2016, d’ 1 de desembre, del Consell de Govern 
 
L’article 8.2 dels Estatuts de la Fundació Autònoma Solidària estableix la composició del seu Patronat. En 
l’apartat I.E d’aquest article es disposa que és membre del Patronat un membre de la Junta de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona designat pel respectiu òrgan de govern. 
 
L’article 9.1 dels mateixos Estatuts estableix que els patrons exerceixen el seu càrrec per un període de quatre 
anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per períodes iguals. 
 
En data 17 d’octubre de 2012 el Consell de Govern va acordar designar com a representant del Consell de 
Govern al doctor Joan Botella Corral i, per tant, correspon ara procedir a la seva reelecció. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Reelegir el doctor Joan Botella Corral com a representant del Consell de Govern de la UAB al Patronat 
de la Fundació Autònoma Solidària. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i a la Fundació Autònoma Solidària. 
 
 
 
I.5. Comissions del Consell de Govern 
 
I.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
  
Acord 079/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 15 de novembre de 2016. 
  
  
Acord 080/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació dels autoinformes per al 
procés d’acreditació de les titulacions dels centres. 
 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha 
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartació de les titulacions. 
 
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació 
de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
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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 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, 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 els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions: 
- Facultat de Ciències 
- Facultat de Medicina 
- Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
- Escola Universitària d’Infermeria i de Teràpia Ocupacional de Terrassa 
- Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat 
- Escola Universitària Salesiana de Sarrià 
 
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 081/2016, de 20 de desembre 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 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 dels títols de Grau 
següents: 
 

• Educació Social 
• Enginyeria Informàtica 
• Pedagogia 

 
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. 
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Acord 082/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de màster 
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari 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 Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta 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 dels títols de màster 
universitari següents: 
 

• Bioinformàtica 
• Biotecnologia Avançada 
• Ciència Política /Political Science 
• Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat 
• Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global /  

Erasmus Mundus in Education Policies for Global Development 
• Gestió Pública 
• Investigació Clínica aplicada en Ciències de la Salut 
• Política Social, Treball i Benestar 
• Psicopedagogia 
• Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament 

 
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 083/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’establir els criteris de programació 
dels màsters de la UAB per al curs 2017-2018. 
 
Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del màsters per al curs 2017-2018, en el marc de la 
política de programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES, aprovada per acord del Consell 
de Govern de 21 d’abril de 2010. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Professorat i Programació 
Acadèmica, es presenta a la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els criteris de programació i l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per 
al curs 2017-2018. [Document]   
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 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 084/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, i les 
seves posteriors modificacions, que regulen l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió 
dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic  
2015-2016. [Document]   
 
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 085/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2016-2017. 
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al 
curs acadèmic 2016-2017. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els 
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les 
seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades.  
 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_programacio_masters_universitaris_curs_2017-2018_CAA201216
http://www.uab.cat/doc/Premis_extraordinaris_titulacio_curs_2015-2016_CAA201216
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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, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2016-2017. [Document]   
 
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, garantint la seva difusió. 
  
  
Acord 086/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la petició de creació de un nou títol de diploma de postgrau propi que ha 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 títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació d'un nou títol de diploma de postgrau propi.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 087/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’aprovació i de renovació amb modificacions dels plans d’estudis de diplomes de postgrau 
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 i renovació amb modificacions. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 285 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. 

http://www.uab.cat/doc/Activitats_susceptibles_reconeixement_academic_curs_2016-2017_CAA201216
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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, 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 de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau propi següent, 
condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:  
 
- Diploma de Postgrau en Emergències Perinatals: Atenció obstètrica i neonatal  
 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels plans d’estudis dels diplomes de 
postgrau següents: 
 
- Diploma de Postgrau en Medicina d’Emergències i Cures Intensives en Petits Animals 
- Diploma de Postgrau en Breast Reconstructive Microsurgery  
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
 
Acord 088/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències 
sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes 
aprovades. 
 
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 de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització que s’annexen:   
 



BOUAB Núm. 146                          desembre/2016 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 36 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

- Curs Avançat en Esclerosi Múltiple 
  
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 089/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat d’aprovació dels criteris per la proposta d’activitats 
de reconeixement acadèmic en els graus. 
 
Vista el Títol III 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, que regula 
la transferència i el reconeixement de crèdits. 
 
Vista la subsecció 2a. de l’esmentada normativa acadèmica que regula el reconeixement en els estudis de grau 
per activitats universitàries culturals, esportives, de solidaritat i de cooperació. 
 
Vista la necessitat de disposar d’uns criteris per a la proposta d’activitats de reconeixement acadèmic en els 
graus. 
 
Vist l'article 12.2.e) 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 aprovar i resoldre els 
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria acadèmica, i 
interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte 
d’aquesta qüestió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la 
Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els criteris per la proposta d’activitats de reconeixement acadèmic en els graus. [Document]   
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 090/2016, de 20 de desembre de 2016 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat de Dret d’elevar a la rectora de la UAB la 
proposta de suport de la UAB a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. 
 
Atesa la sol·licitud de suport de l’Associació Catalana de Criminòlegs a totes les institucions i universitats 
relacionades amb la Criminologia a Catalunya. 
 
Vist l’interès mostrat per la Facultat de Dret de que es constitueixi el futur Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. 
 
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, a proposta de la Comissió d’Afers Acadèmics de la 
Facultat de Dret, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_proposta_activitats_reconeixement_academic_graus_CAA201216


BOUAB Núm. 146                          desembre/2016 
 

 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.  
 
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. 
  
 
 
I.5.6. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 053/2016, de 14 de desembre 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. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern 
de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat per l’Acord de Consell de 
Govern de 26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de 
Govern de 15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de 
Consell de Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014, per l’Acord 
de Consell de Govern de 5 de març de 2014 i per l’Acord del Consell de Govern del dia 1 de desembre de 2016. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016 
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la 
Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió 
de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
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 
 
Aprovar la convocatòria de places de professorat agregat en règim de contracte laboral torn lliure. 
 . 
  
Acord 054/2016, de 14 de desembre 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. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
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Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern 
de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat per l’Acord de Consell de 
Govern de 26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de 
Govern de 15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de 
Consell de Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014, per l’Acord 
de Consell de Govern de 5 de març de 2014 i per l’Acord del Consell de Govern de data 1 de desembre de 
2016. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016 
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la 
Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió 
de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
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 
 
Aprovar la convocatòria de places de professorat agregat en règim de contracte laboral reservades a 
investigadors doctors que hagin finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. 
  
  
Acord 055/2016, de 14 de desembre de 2016 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada pel Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016 
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016 
 
Vistes les previsions del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificat per l’Acord de Consell de Govern de 
26 de gener de 2011, Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 
15 de desembre de 2011, per l’Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, per l’Acord de Consell de 
Govern de 5 de juny de 2013, per l’Acord de Consell de Govern de 23 de gener de 2014, per l’Acord de Consell 
de Govern de 5 de març de 2014 i per l’Acord del Consell de Govern d’1 de desembre de 2016. 
 
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 
 
Aprovar la convocatòria d’una plaça de catedràtic d’universitat de torn lliure. 
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III.  Convenis  

institucionals 
 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 

Convenio de colaboración internacional, de 11 de marzo de 2016, entre la UAB y la Corporación 
Universitaria del Caribe CECAR (Colombia). 

Convenio de cooperación acadèmica, de 10 de agosto de 2016, entre la UAB y la Universidad 
Especializada de las Américas de la República de Panamá (UDESLAS). 
 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 

Conveni de 2 de novembre de 2016 de col·laboració docent (S. Zafar) entre la UAB i Mannes Technology 
Consulting SL- Cursos acadèmics 2016-17 i 2017-18. 

Conveni de 9 de novembre de 2015 de col·laboració docent (A. Pujol Masana) - Curs acadèmic 2015/2016. 

Acord marc, d’1 de març 2016, entre la UAB i la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat Abat 
Oliba –CEU, la Fundació Privada Universitària EADA, i Tandem Social, per a la futura creació d’un grup de 
treball conjunt i de generació de coneixement entorns l’empresa social i l’establiment d’un YUNUS social 
Business Centre a la ciutat de Barcelona. 

Conveni d’1 de juliol de 2016 per a la connexió de la Xarxa Informàtica de l'Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia (ICN2) a la Xarxa Informàtica de la UAB. 

Convenio de 15 de julio de 2016 entre la UAB y la UB para la realización conjunta del Master Universitario 
en Paleobiologia Evolutiva/Evolutionary Paleobiology. 

Conveni de 15 de juliol de 2016 entre la UAB, la UB i el CRAG per a la col·laboració en la docència del 
Màster Interuniversitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals. 

Conveni de 6 de setembre de 2016 entre la Fundació Catalunya-La Pedrera, la UAB i l'ICTA per fixar un 
marc de col·laboració en el Programa Bojos per la Natura 2017 (per 25 alumnes de 1er de Batxillerat). 

Conveni de 6 de setembre de 2016 per a la celebració del XIV Concurs Student d'Estadística Aplicada. 

Addenda de 13 de setembre de 2016 per la que s'afegeix un nou col·laborador docent al conveni entre la 
UAB i el CRM, de data 18/5/2015 – Cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17. 

Conveni de 10 d’octubre de 2016 entre la UAB i el Consorci de l'Auditori i l'Orquestra relatiu a la excedència 
del doctor Jaume Ayats i Abeyà. 

5a Addenda, d’11 d’octubre de 2016, al conveni de col·laboració acadèmica de 21/11/2011 relatiu a 
diferents titulacions de Màster Universitari en Infermeria, Fisioteràpia i coneixements en l'àmbit de la salut. 

2a Addenda, d’11 d’octubre de 2016, al conveni entre la UAB i la Fundació per a l'Escola Superior de Música 
de Catalunya per a la realització del Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la 
Música Antiga. 
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Conveni de 18 d’octubre de 2016 de col·laboració entre la Fundació Barcelona Olímpica i el Centre Estudis 
Olímpics (CEO-UAB) per a la gestió coordinada dels seus fons documentals. 

3a Addenda, de 25 d’octubre de 2016, per establir el marc de col·laboració acadèmica i econòmica entre la 
UAB i la Fundació Salut i Envelliment en relació a la docència del Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció 
Comunitària. 

Conveni de 7 de novembre de 2016, de cooperació educativa, entre la  UAB i el Departament Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes. 

Addenda, de 14 de novembre de 2016, al conveni de col·laboració docent, de 12 de setembre de 2012, 
signat entre la UAB i la Fundació Markets, Organizations and Votes in Econòmics (MOVE) per al curs 2016-
2017. 

Addenda de 16 de novembre de 2016 al conveni de col·laboració, de 26 de maig de 2010, entre la UAB i la 
Fundació Institut Català de Farmacologia (FICF) per al curs 2016-2017. 

Collaboration agreement of 25th of November of 2016 between Fundació Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia and UAB for recognition of associate researchers within the p-sphere cofund program. 

Addenda, de 25 de novembre de 2016, entre la UAB i ENERGBAS per prorrogar el conveni pel qual es 
reconeix a Neus Puy com a investigadora vinculada a la UAB per al curs 2016-2017 (IVU). 

Acuerdo de 25 de novembre de 2016 de modificación del convenio suscrito entre la UAB y CEDRO el 4 de 
marzo de 2015. 

Anexo I, de 25 de novembre de 2016,  al convenio suscrito entre CRUE, CEDRO y VEGAP, de 30 de marzo 
de 2016, sobre remuneración a autores y editores. 

Addenda segona, de 26 de novembre de 2016, al conveni entre la Fundació La Caixa i la UAB per a la 
Càtedra d'Educació Comunitària. 

Protocolo de colaboración, de 30 de novembre de 2016, entre el Institut d'Estudis del Treball de la UAB i 
la Red Euro-Latinoamericana de Análisis sobre Trabajo y Sindicalismo. 

Conveni de 15 de desembre 2016 entre la UAB i la Escola Massana, Centre d'Art i Disseny, per a la 
tramitació d'ajuts Erasmus del personal docent i d'administració de l'Escola Massana. 
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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 20 de desembre de 2016, per la qual designa el senyor Armand Sánchez 
Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència, rector suplent durant el període comprès entre el dia 2 i 5 
de de gener de 2015, ambdós inclosos. 
 
 
III.2. Facultats i Escoles 

[tornar a l’índex] 
 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Agustí Barnadas Molins 
coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Salvador Benito Vales 
coordinador de Sisè Curs de Grau en Medicina de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Salvador Benito Vales 
coordinador de Pràctiques de Grau en Medicina de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Eva Maria Cabeza 
Martínez Cáceres coordinadora del Treball Fi de Grau en Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Maria Lluïsa 
Pedro-Botet Montoya coordinadora de Sisè Curs de Grau en Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Isabel Badell Serra 
coordinadora-secretària de la coordinació de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Paola Galbany 
Estragues coordinadora de Segon Curs de Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto 
coordinador d’Estudis del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Mercedes Campillo 
Grau coordinadora de la Unitat de Bioestadística de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Oriol Farrés Juste 
coordinador del Màster en Filosofia Aplicada de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 
III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta 
cessa com a coordinador de Sisè Curs de Grau en Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta 
cessa com a coordinador de Sisè Curs de Grau en Medicina de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de 
Medicina. 
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Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta 
cessa com a coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de 
Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta 
cessa com a coordinador de Pràctiques IV-V del Grau en Medicina de la Unitat Docent de Sant Pau de la 
Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual el senyor Josep Antoni Montiel Dacosta 
cessa com a coordinador del Treball Fi de Grau en Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual la senyora Rosa Corcoy Pla cessa com a 
coordinadora-secretària de la coordinació de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual la senyora Maria Feijoo Cid cessa com a 
coordinadora de Segon Curs de Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de desembre de 2016, per la qual el senyor Leonardo Pardo Carrasco cessa 
com a coordinador de la Unitat de Bioestadística de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de desembre de 2016, per la qual el senyor Oriol Farrés Juste cessa com a 
coordinador del Màster en Reptes de la Filosofia Contemporània de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 
 
III.3. Departaments 

[tornar a l’índex] 
 
III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Mercè Altimir Losada 
coordinadora d’Activitats de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental. 
 
Resolució de la rectora, d’1 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Anabel Galán Mañas 
coordinadora d’Activitats de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental. 
 
Resolució de la rectora, de 20 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé Garcia 
Director del Departament de Genètica i de Microbiologia, en funcions. 
 
Resolució de la rectora, de 21 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Lydia Giménez Llort 
Directora de la Unitat Departamental de Psicologia Mèdica del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal. 
 
 
III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 20 de desembre de 2016, per la qual el senyor Jordi Barbé Garcia cessa com a 
Secretari del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució de la rectora, de 20 de desembre de 2016, per la qual el senyor Jordi Surrallés Calonge cessa 
com a Director del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
Resolució de la rectora, de 21 de desembre de 2016, per la qual el senyor Rafael Torrubia Beltri cessa 
com a Director de la Unitat Departamental de Psicologia Mèdica del Departament de Psiquiatria i Medicina 
Legal. 
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III.4. Instituts universitaris 
[tornar a l’índex] 

 
III.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de desembre de 2016, per la qual nomena la senyora Montserrat Sarrà 
Adroguer secretària de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals. 
 
 
 
III.5. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   

[tornar a l’índex] 
 
III.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor José María de Dios 
Marcer director del centre d’estudis i recerca Institut d’Estudis Europeus (IEE- UAB). 
 
Resolució de la rectora, de 14 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Lluís Font Guiteras 
director del centre d’Estudis i Recerca Espacials (CERES). 
 
 
III.5.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de desembre de 2016, per la qual el senyor Carles Ferrer Ramis cessa com 
a director en funcions del Centre d’Estudis i Recerca Espacials (CERES). 
 
 
 
III.6. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
III.6.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 de desembre 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 Consell de Ciutat de Barcelona. 
 
Resolució de la rectora, de 16 de desembre de 2016, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol 
Carrasco representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Institut Universitari Interac Salut. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de desembre 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 en el Patronat de la Fundació Universitària del Bages. 
 
 
III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 de desembre de 2016, per la qual el senyor Lluís Quintana Trias cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Ciutat de Barcelona. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de desembre de 2016, per la qual el senyor Manuel Sabés Xamaní cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en el Patronat de la Fundació Universitària del 
Bages. 
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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. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 14 de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi 
finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 (convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/3) (DOGC 
núm. 7271, de 21 de desembre de 2016), segons es detalla: 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00218 

Referència: AL/16/233 
Departament: Enginyeria Electrònica 

Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica 
Perfil docent: Micro i Nanosistemes (Grau de 

Nanociència i Nanotecnologia) 
Perfil investigador: Tecnologia Electrònica. Tecnologies Micro 

i Nanoelectròniques 
  

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00358 

Referència: AL/16/234 
Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 

Àrea de coneixement: Història Antiga 
Perfil docent: Història de la Mediterrània a l’Antiguitat 

Perfil investigador: Història Antiga. Assiriologia 
  

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00084 

Referència: AL/16/235 
Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història Moderna 
Perfil docent: Història Moderna 

Perfil investigador: Història Moderna. Història religiosa de 
l’Espanya Moderna 

  
Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00297 
Referència: Al/16/236 

Departament: Història Moderna i Contemporània 
Àrea de coneixement: Història Contemporània 

Perfil docent: Història Contemporània 
Perfil investigador: Història Contemporània 

  
Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00357 
Referència: AL/16/247 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 
Àrea de coneixement: Ciència Política i de l’Administració 

Perfil docent: Ciència Política i Dret Públic 
Perfil investigador: Ciència Política i de l’Administració 
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Resolució de la rectora, de 14 de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a 
aplaces d’agregat o agregada en règim de contracte laboral (convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/4) (DOGC núm. 
7271, de 21 de desembre de 2016), segons es detalla: 
 

Nombre de places: 2 
Identificador de la plaça: AAG00161 i AAG00160 

Referència: AL/16/237-238 
Departament: Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 

Àrea de coneixement: Enginyeria Química 
Perfil docent: Bases de l’Enginyeria Química i Simulació 

i control de processos 
Perfil investigador: Enginyeria Química. Enginyeria 

Ambiental, Tractament biològic d’aigües 
residuals 

  
Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00012 
Referència: AL/16/239 

Departament: Química 
Àrea de coneixement: Química Física 

Perfil docent: Termodinàmica Química 
Perfil investigador: Química Física. Estratègies 

computacionals pel disseny de 
metal·loenzims artificials i 
metal·lofàrmacs 

  
Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00180 
Referència: AL/16/240 

Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 
Àrea de coneixement: Història Antiga 

Perfil docent: Introducció a la Història Antiga 
  

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00335 

Referència: Al/16/241 
Departament: Filologia Espanyola 

Àrea de coneixement: Literatura Espanyola 
Perfil docent: Literatura Espanyola Contemporània 

  
Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00267 
Referència: AL/16/242 

Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia 
Perfil docent: Fisiologia General (Grau de Medicina) 

Perfil investigador: Fisiologia. Fisiopatologia de les lesions de 
Medul·la espinal 

  
Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00211 
Referència: AL/16/243 

Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 
Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions 

Perfil docent: Fonaments de Comunicacions 
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Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00117 
Referència: AL/16/244 

Departament: Pedagogia Aplicada 
Àrea de coneixement: Mètodes d’Investigació i Diagnosi en 

Educació 
Perfil docent: Orientació Professional 

Perfil investigador: Mètodes d’investigació i Diagnòstic en 
Educació. Transició i empleabilitat de 
joves en risc social 

  
Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00279 
Referència: AL/16/245 

Departament: Física 
Àrea de coneixement: Física de la Matèria Condensada 

Perfil docent: Termodinàmica i Mecànica Estadística 
Perfil investigador: Física de la Matèria Condensada. Física 

Estadística. 
  

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00148 

Referència: AL/16/246 
Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de 

l’Àsia Oriental 
Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 

Perfil docent: Tècniques de Preparació a la 
Interpretació Consecutiva B-A alemany-
castellà i Tècniques de Preparació a la 
Interpretació Consecutiva B-A alemany-
català 

Perfil investigador: Traducció i Interpretació. Interpretació 
 
 
Correcció d’errades a la Resolució de 14 de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs públic per 
a l’accés a places d’agregat/ada en règim de contracte laboral (convocatòria núm. 2016/D/LD/CC/4) (DOGC 
núm. 7271, de 21 de desembre de 2016), segons es detalla tot seguit: 
 
A l’annex, a la referència AL/16/240, després de “Perfil docent: Introducció a la Història Antiga”, ha d’afegir-se: 
“perfil investigador: Història Antiga. Història de Roma tardorepublicana”. 
 
A la referència AL/16/241, després de “Perfil docent: Literatura Espanyola Contemporània”, s’ha d’afegir: “Perfil 
investigador: Literatura Espanyola. Literatura de l’exili republicà de 1939”. 
 
A la referència AL/16/243, després de “perfil docent: Fonaments de Comunicacions”, s’ha d’afegir: “Perfil 
investigador: Teoria del Senyal i Comunicacions. Xarxes de sensors sense fils”. 
 
A la referència AL/16/246, on diu: “Secretària suplent: Anna Matamala Ripoll, TU, Universitat Autònoma de 
Barcelona”, ha de dir: “Secretària titular: Anna Matamala Ripoll, TU, Universitat Autònoma de Barcelona” 
 
Resolució de la rectora, de 14 de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça de 
cossos docents universitaris (BOE núm. 308, 22 de desembre de 2016), segons es detalla: 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00721 

Referència: CU/16/23 
Departament: Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 

Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica 
Perfil docent: Modelització i simulació de sistemes 

Perfil investigador: Gestió d’operacions aeronàutiques 
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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 2 de 
desembre de 2016, per la qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de la 
plaça de secretari/ària de direcció del Deganat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de 
desembre de 2016, per la qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 
dues places d’administratiu/iva especialista d’intercanvis. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de 
desembre de 2016, per la qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció de cinc places 
d’administratiu/iva especialista per diferents departaments. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de 
desembre de 2016, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de la plaça de cap de la Unitat 
de Despeses i Justificacions Econòmiques 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 
5 de desembre de 2016, per la qual s’anuncia una plaça de gestor/a per a cobrir provisionalment, amb 
destinació a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 
de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una 
plaça d’adjunt/a al cap de l’SLiPI, amb destinació a l’Administració de Centre de Psicologia i Lletres. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 
de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 
places de tècnic/a informàtic/a júnior, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de 
Sistemes d’Informació. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 13 
de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de la plaça de gestor/a de 
col·leccions de la Biblioteca de Ciències Socials. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 
de desembre de 2016, per la qual es modifica la convocatòria interna per a la provisió de 4 places de tècnic/a 
informàtic/a júnior amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació 
(APSI) i s’amplia el termini de presentació de sol·licituds fins el 23 de desembre de 2016. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
21 de desembre de 2016, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària de la plaça de cap de biblioteca amb 
destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. Hi poden participar els/les funcionaris/àries de carrera de 
l’escala tècnica (subgrup A1) o de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques (subgrup A2). 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 
de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte 
de relleu a temps complert, d’un professor/a d’idiomes amb destinació al Servei de Llengües. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 
de desembre de 2016, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte 
de relleu a temps complert, d’un/a tècnic/a superior amb destinació al Servei d’Anàlisi Química de 
l’Administració de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 
de desembre de 2016, per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació temporal d’un tècnica/a 
mitjà/ana amb destinació a l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
23 de desembre de 2016, per la qual s’ofereix la cobertura provisional, mitjançant un nomenament 
d’interinatge, d’un/a cap d’Unitat amb destinació a la Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques (Àrea 
d’Economia i Finances). 
 
 
IV.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
d’1 de desembre de 2016, per la qual es resol l’anunci, de provisió extraordinària, mitjançant comissió de 
serveis, de la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de 
l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria, a favor de la senyora Montserrat Molina Santoro. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
7 de desembre de 2016, per la qual adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Montserrat Molina Santoro, 
amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic 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 
7 de desembre de 2016, per la qual adscriu, definitivament, a la senyora Encarnación Rivallo Murillo a 
l’Escola d’Enginyeria – Direcció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
7 de desembre de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de 
cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
7 de desembre de 2016, per la qual adscriu, en comissió de serveis, al senyor David Molón Brígido amb 
destinació al Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de l’Administració de Centre 
de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
12 de desembre de 2016, per la qual autoritza la reincorporació del senyor Juan Ignacio Toledo Testa al 
servei actiu del Servei Informàtic. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 
de desembre de 2016, per la qual es dóna publicitat a l’oferta d’ocupació pública de 21 places, en règim 
funcionarial, per a l’any 2017, segons es detalla tot seguit: 
 
 - 2 places de l’escala tècnica de gestió (subgrup A1) 
 - 4 places de l’escala de gestió (subgrup A2) 
 - 15 places de l’escala administrativa (subgrup C1) 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
12 de desembre de 2016, per la qual Adscriu, en comissió de serveis per motius de salut, a la senyora Pilar 
Chavarrías Álvarez a l’Escola de Postgrau – Unitat de Formació Continuada. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
19 de desembre de 2016, per la qual es declara deserta, per manca de candidatures, la convocatòria de 
concurs específic per a la provisió de la plaça de cap de la Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques de 
l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 de 
desembre de 2016, per la qual autoritza la reincorporació del senyor Antonio Cañete Ramírez al servei actiu 
de la Unitat de Psicologia Mèdica del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la cap de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 de 
desembre de 2016, per la qual Adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Núria Contreras Torres a la 
Biblioteca de Ciències Socials de l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la cap de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 de 
desembre 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. 
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Resolució de la cap de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 de 
desembre de 2016, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap 
de grup de vigilants al senyor Ramon Queralt Canora, per reforçar el servei de vigilància. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 
de desembre de 2016, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents 
fases de les proves selectives d’accés a l’escala de gestió, segons es detalla (DOGC núm. 7277, de 30 de 
desembre de 2016): 
 
 

Cognoms i noms 
Anguera Lasheras, Miguel 

Assens Montull, Laura 
Campuzano Puntí, Josep Maria 

Castaño Naranjo, Olga 
Córdoba García, David 
López Gómez, Noemí 

Núñez Luque, María Teresa 
Perera Astals, Rafael 
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