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I.  Disposicions generals i acords  

d’òrgans col·legiats d’àmbit general 
 
 

 
I.1. Comissions del Consell Social 
 
I.1.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 19/2017, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 18 de juliol de 2017. 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 18 de juliol de 2017. 

 
 
Acord 20/2017, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de grau propi. 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de grau i que la documentació justificativa corresponent acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols de conformitat amb el 
que consta en el document 1, document 2 i document 3. 
 
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 Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’Acord 83/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2017 que estableix: 
 
PRIMER. - Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
 
-   Enginyeria de Dades 
-   Matemàtiques, Computació i Intel·ligència de Dades 
-   Relacions Internacionals 
 
SEGON. - Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau 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 de l’acord 
primer. 
 
QUART. - Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
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S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)   Aprovar la creació dels títols de grau següents:  
 
a)    Enginyeria de Dades 
b)    Matemàtiques, Computació i Intel·ligència de Dades 
c)    Relacions Internacionals 
 
2)   Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
 
3)   Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 21/2017, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de màster universitari. 
 
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, de conformitat amb 
el que consta en el document 1 i el document 2. 
 
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. 
 
Vist l’Acord 84/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2017 que  
estableix: 
 
PROPOSTA D'ACORDS 
 
PRIMER. - Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 
-       Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health. 
 
-       Traducció, Mediació i Estudis Interculturals. 
 
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 de l’acord 
primer. 
 
QUART. - Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
 
 

http://www.uab.cat/


BOUAB Núm. 155  -  Octubre / 2017     pàg. 4 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
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) Internet del Objectes per a Salut Digital/Internet of Things for e-Health.  
b) Traducció, Mediació i estudis Interculturals 
 
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-lo efectiu. 
 
 
Acord 22/2017, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Modificació de títols de màster universitari. 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta de modificació de denominació de màster universitari presentada pel centre corresponent. 
 
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 85/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2017 que estableix: 
 
PRIMER. - Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent: 
 
-       Màster universitari en Paleobiologia Evolutiva / Evolutionary Paleobiology, que passa a denominar-se màster 
universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record. 
 
SEGON. - Elevar l’acord anterior 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 de l’acord 
primer. 
 
QUART. - Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
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 modificació del títol de màster universitari següent: 
 
·         Màster universitari en Paleobiologia Evolutiva/Evolutionary Paleobiology que passa a denominar-se màster 
universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil/Paleobiology and Fossil Record. 
 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 23/2017, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de programes de doctorat.  
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta de creació de títol de doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011 presentada pels 
òrgans competents. 
 
Vista la documentació justificativa corresponent de conformitat amb el que consta en el document 1 i document 2. 
 
Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i posteriors modificacions, així 
com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
 
Vist el que disposen els articles 64.e i 175.1 dels Estatuts de la UAB sobre ensenyaments de doctorat. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’Acord 86/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2017 que estableix: 
 
PRIMER. - Aprovar la creació dels títols dels programes de doctorat en: 
-  Ciències de l’antiguitat i de l’edat mitjana 
-  Turisme 
 
SEGON. - Elevar l’aprovació de la creació del títols de doctorat al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
 
TERCER. -Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
QUART. - Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la creació dels títols dels programes de doctorat en: 
a)    Ciències de l’antiguitat i de l’edat mitjana 
b)    Turisme 
2)    Comunicar el punt primer d’aquest acord a l’òrgan de verificació corresponent i al departament competent en 
matèria d’universitats de la Generalitat de Catalunya als efectes que siguin oportuns. 
3)    Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 24/2017, de 10 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB.  
 
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. 
 
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes: 
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1. NIE Y0938652J, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 1. 

2. DNI 39386769 M estudiant de grau en Educació Primària a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, 

segons consta en el document 2. 

3. NIE 11448774, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 3. 

4. DNI 47894654 Y, estudiant de grau en Traducció i Interpretació a la Facultat de traducció i d’Interpretació de la 

UAB, segons consta en el document 4. 

5. DNI 45484324 F, estudiant de grau en Matemàtiques a la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta en el 

document 5. 

6. DNI 53837768 N, estudiant de grau en Enginyeria Informàtica a l’escola d’Informàtica de la UAB, segons 

consta en el document 6. 

7. DNI 47704533 A, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 7. 

8. DNI 43579681 V, estudiant de grau en Ciències Ambientals i grau en Geologia a la Facultat de Ciències de la 

UAB, segons consta en el document 8. 

9. DNI 34557688 J, estudiants de grau en Infermeria a les escoles universitàries Gimbernat, segons consta en el 

document 9. 

10. DNI 47963160 H, estudiant de grau en Infermeria a les escoles universitàries Gimbernat, segons consta en el 

document 10. 

11. DNI 47176953 C, estudiant de grau en Infermeria a les escoles universitàries Gimbernat, segons consta en el 

document 11. 

12. DNI 48098603 Z, estudiant de grau en Fisioteràpia a les escoles universitàries Gimbernat, segons consta en el 

document 12. 

13. DNI 46678801 W, estudiant de grau en Física a la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta en el 

document 13. 

14. DNI 49735928 S, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 14. 

15. DNI 54907056 F, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 15. 

16. DNI 46418438 E, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 16. 

17. DNI 47715238 J, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 17. 

18. DNI 74227989 C, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 

document 18. 
 
 
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 Medicina, presentat per l’estudiant amb NIE Y0938652J de la Facultat de 
Medicina, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Biofísica. I per tant, no 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
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2.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Educació Primària, presentat per l’estudiant amb DNI 39386769M de la Facultat 
de Ciències de l’Educació, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Projecte Lingüístic 
de Centre i Plurilingüísme. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
3.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb número d’identitat 11448774 de la Facultat de 
Medicina, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Anatomia Humana: 
Neuroanatomia. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
4.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Traducció i Interpretació, presentat per l’estudiant amb DNI 47894654 de la 
Facultat de Traducció i d’Interpretació, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 
Llengua Catalana per a Traductors i intèrprets 1 i Idioma B1 per a Traductors i intèrprets 1 (Francès). I per tant, 
no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
5.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Matemàtiques, presentada per l’estudiant amb DNI 45484324F 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 considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2017-2018. I per tant, no 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
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 Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb DNI 53837768N de l’Escola 
d’Enginyeria, 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 Arquitectura de Computadors. I 
per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018, 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 de 
continuïtat dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 47704533A de la Facultat de 
Medicina, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures, Bioestadística i Biofísica 
I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
8.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis del doble Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia, presentada per l’estudiant amb 
DNI 43579681V 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 considerar que 
les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 
2017-2018. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018 
 
9.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 34557688J de les Escoles 
Gimbernat, 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 l’estudiant no ha fet al·legacions 
que justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Treball Fi de Grau. I per tant, no 
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
10.  No emetre cap informe en referència al recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 47963160H de les Escoles 
Gimbernat, per tal de demanar informació complementària al centre, i per tant posposar l’informe per a ser tractar 
en la propera reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
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11.  No emetre cap informe en referència al recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 47176953C de les Escoles 
Gimbernat, per tal de demanar informació complementària al centre, i per tant posposar l’informe per a ser tractar 
en la propera reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 
12.  Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb DNI 48098602Z de les Escoles Gimbernat, 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 Patologia Humana II I per tant, autoritzar que l’alumna 
pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
13.  Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Física, presentat per l’estudiant amb DNI 46678801W de la Facultat de Ciències, 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 Física Quàntica I per tant, autoritzar que l’alumne pugui 
matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
14.  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 49735928 S de la Facultat de 
Medicina, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures Fisiologia Mèdica II i 
Nutrició Humana per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
15.  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 54907056 F de la Facultat de 
Medicina, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures Anatomia Humana: 
Cardiovascular, Cap i Coll, Aprenentatge Integrat en Medicina II, Biofísica i Nutrició Humana per tant, no autoritzar 
que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
16.  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 46418438 E de la Facultat de 
Medicina, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures Aprenentatge Integrat en 
Medicina II, Epidemiologia, Fisiologia Mèdica II, Fisiopatologia i Semiologia Clínica, Immunologia Mèdica, Medicina i 
Cirurgia I, Microbiologia i parasitologia Mèdiques, Nutrició Humana, Obstetrícia i Ginecologia, i Patologia 
Estructural i Molecular, Cap i Coll per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
17.  Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 47715238 J de la Facultat de Medicina, per tal 
de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als 
Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la 
concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Anatomia Humana: Cardiovascular, Cap i Coll i per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
18.  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 74227989 C de la Facultat de 
Medicina, 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures: Anatomia Humana: 
Esplacnologia, Bioquímica Estructural i Biologia Molecular, Bioquímica Metabòlica i Genètica Humana i per tant, no 
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
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I.1.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 85/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Acta de la sessió del dia 21 de setembre de 2017. 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 21 de setembre de 2017. 
 
Acord 86/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2016. 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2016 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-
Casas Auditors Consultors, S.L. 
 
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2016 per a la seva informació i anàlisi, 
 
S'acorda: 
 
1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 
2015 per a la seva informació. 
 
 
Acord 87/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Empresa i 
Ciència.  
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de 
l’exercici 2016 de la Fundació Empresa i Ciència han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 20 
d’abril de 2017 (document1). 
 
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 balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Empresa i Ciència, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
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Acord 88/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Parc de 
Recerca UAB.  
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de 
l’exercici 2016 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 30 de juny de 2017. 
 
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 balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document 
1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB.6. Contractes formalitzats en el segon trimestre 
de l’exercici 2017. 
  
 
Acord 89/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat UAB-Firms, SL.  
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2016 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 29 
de març de 2017 (document 1). 
 
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 balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat UAB-Firms, SL, d’acord amb el 
que consta al document 1. 
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2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 90/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona.   
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2016 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 
reunió del Patronat de la Fundació de 26 de juny de 2017 (document 1). 
 
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 balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 91/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Alumni 
UAB.  
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2016 de la Fundació Alumni i Amics de la UAB han estat aprovats en la reunió del 
Patronat de la Fundacióde 17 de maig de 2017 (document 1). 
 
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: 
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1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat 
Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni 
UAB. 
 
 
Acord 92/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Hospital 
Clínic Veterinari.  
 
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. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2016 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació 
de 31 de maig de 2017 (document 1). 

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 balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al 
document 1.  

 2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
Acord 93/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Autònoma 
Solidària.  
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2016 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 
27 de juny de 2017 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Autònoma Solidària, 
d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 94/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Wassu.  
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de 
l’exercici 2016 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 31 de maig de 
2017 (document1). 
 
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 balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Wassu, d’acord amb el 
que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 95/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat Fundació Salut i 
Envelliment.  
 
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.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2016 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del 
Patronat de la Fundació de 19 de juny de 2016 (document 1). 
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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 balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2016 de l’entitat 
Fundació Salut i Envelliment, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 96/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017. 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord 79/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2017, 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 2017. 
 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017 presentat per la 
Gerència (document 1). 
 
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 a6 
d’octubre de 2017. 
 
2)     Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2017 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 
Acord 97/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem en relació a la millora regulada a l’article 53 del VI Conveni 
Col·lectiu del PAS. 
 
Exposició de motius 
 
Vista la Sentència de data 18 d’octubre de 2016 número 865/2016 de la Sala Social del Tribunal Suprem 
estimatòria de la demanda sobre conflicte col·lectiu mitjançant la qual declara que la disposició addicional sisena 
de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics no altera els drets reconeguts que  l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu del Personal 
d’Administració i Serveis de les Universitats Públiques catalanes atorga als treballadors del Personal 
d’Administració i Serveis de la UAB que es vegin obligats a sol·licitar la jubilació al complir els 65 anys d’edat. 
 
Vista la interlocutòria dictada en data 7 de juny de 2017 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Social 
en incident d’execució de l’esmentada sentencia, va declarar el següent: 
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a)   Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el termes 
regulats per l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat. 
b)   Que els treballadors que hagin obtingut una sentència ferma que els denegui el dret apercebre les millores 
regulades a l’article 53.2 o 53.5 del VI Conveni Col·lectiu no es veuran afectats pel títol executiu d’aquesta 
interlocutòria. “No obstant això, voluntàriament l’empresa pot decidir abonar aquesta indemnització”. 
c)   Els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l’article 53.2 del VI 
Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article. 
d)   Els treballadors que es jubilin voluntàriament abans de l’edat mínima fixada legalment per accedir a la 
jubilació voluntària podran percebre de forma acumulada la indemnització regulada a l’article 53.2 i 5 del VI 
Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article. 
e)   No es pronuncia sobre els supòsits de jubilació parcial atès que l’article 53.4 del VI Conveni Col·lectiu no va es 
sotmetre a consideració de la Sala. “No obstant això, l’empresa pot decidir aplicar el principi general consistent en 
què és el fet de jubilar-se el que atorga el dret i no l’edat que hi tenia el treballador.” 
 
Atès que la part dispositiva de la interlocutòria dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atorga la 
potestat a la UAB perquè aboni voluntàriament les millores reconegudes a l’article 53.2 del VI Conveni 
col·lectiu als treballadors amb sentència ferma desestimatòria i atesos els principis d’igualtat i de no discriminació. 
 
Vist l’acord 81/2017 pres pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2017, en virtut del qual s’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar els criteris següents pel que fa l’execució de la sentència 865/2016 del Tribunal Suprem:  
 
a)   Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el termes 
regulats per l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat. 
 
b)   Que atesos els principis d’igualtat i no discriminació aplicable als treballadors afectats pel VI Conveni 
Col·lectiu, la UAB abonarà als treballadors amb sentència ferma desestimatòria les millores regulades a l’article 
53.2 de l’esmentat Conveni en els mateixos termes i condicions que a la resta de treballadors de Universitat. 
 
c)   Que els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l’article 53.2 del 
VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article. 
 
d)   El dret a percebre les millores regulades a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu en els supòsits de jubilació 
parcial es meritarà quan el treballador afectat compleixi l’edat legal de 65 anys. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar al 
gerent l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Vist l’article 28.2.j del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist als criteris d’execució de la sentència 865/2016 del Tribunal Suprem (document 1). 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar els criteris següents pel que fa l’execució de la sentència 865/2016 del Tribunal Suprem: 
 
a)   Que els treballadors que es van jubilar entre el 24.3.2012 i 8.7.2012 tenen dret a la millora en el termes 
regulats per l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu esmentat. 
 
b)   Que atesos els principis d’igualtat i no discriminació aplicable als treballadors afectats pel VI Conveni 
Col·lectiu, la UAB abonarà als treballadors amb sentència ferma desestimatòria les millores regulades a l’article 
53.2 de l’esmentat Conveni en els mateixos termes i condicions que a la resta de treballadors de Universitat. 
 
c)   Que els treballadors que es jubilin voluntàriament tenen dret a percebre la millora regulada a l’article 53.2 del 
VI Conveni Col·lectiu sempre i quan complexin amb els requisits que exigeix l’esmentat article. 
 
d)   El dret a percebre les millores regulades a l’article 53.2 del VI Conveni Col·lectiu en els supòsits de jubilació 
parcial es meritarà quan el treballador afectat compleixi l’edat legal de 65 anys. 
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2)    Encarregar al gerent l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 98/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Liquidació de la societat Wabbit Solutions, S.L. 
 
Exposició de motius 
 
Atès que, en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de WABBIT SOLUTIONS, S.L. 
Unipersonal, va acordar la dissolució de la companyia facultant al liquidador, a l’efecte designat, a formalitzar la 
cessió global d’actius i passius a la Fundació UAB dins el termini indicat. 
 
Atès que en virtut de l’acord PLE 47/2016, de 20 de juliol, del Consell Social, es va ‘Aprovar la dissolució de la 
societat Wabbit Solutions SL, ratificant els acords del Patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de 
febrer de 2016, i de la Junta General de Wabbit Solutions SL de 29 de febrer de 2016’. 
 
Atès que el Patronat de la Fundació UAB de 26 de juny de 2017, en execució dels anteriors acords, va acordar (i) 
l’aprovació del balanç de cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA, tancat a 31 de desembre de 2016; (ii) l’aprovació del projecte de cessió global de l’actiu i passiu, 
elaborat per la liquidadora única sobre la cessió global d’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA; (iii) l’aprovació de l’informe elaborat  per la liquidadora única de cessió global de 
l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; i (iv) la liquidació i 
conseqüentment l’extinció de WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal, mitjançant l’aprovació incondicional de la 
cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (document 1). 
 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 97/2017 pres pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2017, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- 
Aprovar la liquidació i conseqüentment l’extinció de WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal, mitjançant l’aprovació 
incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las Sociedades de 
Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de la entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de 
gener de 2017 i, d’acord amb el Projecte de cessió global d’actiu i passiu i segons l’Informe de la liquidadora 
única, ratificant l’acord del patronat de la Fundació de 26 de juny de 2017;  SEGON.- Elevar aquest acord al 
Consell Social per a la seva aprovació, si escau; TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus 
l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i a la societat WABBIT SOLUTIONS, S.L. 
Unipersonal. 
 
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 la liquidació i conseqüentment l’extinció de WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal, mitjançant 
l’aprovació incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las Sociedades de 
Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de la entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de 
gener de 2017 i, d’acord amb el Projecte de cessió global d’actiu i passiu i segons l’Informe de la liquidadora 
única, ratificant l’acord del patronat de la Fundació de 26 de juny de 2017. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu i a la societat WABBIT SOLUTIONS, S.L. Unipersonal. 
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Acord 99/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i 
contractat (avaluació AQU 2017).  
 
Exposició de motius 
 
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vista la Resolució EMC/29651/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodesque haginfinalitzatcoma màximel 31 de desembre de 2016. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 
Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 
 
Atesa la comunicació emesa per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del personal docent i investigador contractat de la UAB que han estat acceptats i que es relacionen en el 
document 1. 
 
Vist l’acord 98/2017 pres pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2017, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- 
Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements 
retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca per al professorat contractat de la UAB que han obtingut 
avaluació positiva, en els termes que es recullen en els annexos; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social 
per tal que exerceixen les seves competències;  TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal 
Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu; QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de 
l'acompliment d'aquest acord. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació del 2017 
d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, 
d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, 
per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
3)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest 
acord. 
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Acord 100/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2017. 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2017 (documents 1 i 2). 
 
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 15 de setembre de 2017, d’acord amb el que 
consta en el document 2. 
 
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
Acord 101/2017, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Anàlisi de l’Informe de Suggeriments corresponent a l’exercici 2016. 
 
Exposició de motius 
 
Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la 
UAB, realitza un Informe de Suggeriments en la que es recullen recomanacions fruït d’aspectes identificats en el 
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la 
Universitat emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de l’Informe 
de Suggeriments. 
 
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2016 (document 2). 
 
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2016. 
 
Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’Informe de Suggeriments de l’exercici 2016 
per a la seva informació i anàlisi, 
 
S'acorda: 
 
1)    La Comissió Econòmicadel Consell Social es dóna per assabentada de l’Informe de Suggeriments 
corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Posar a disposició del gerent i la vicegerent d’Organització de la UAB l’Informe de Suggeriments corresponent 
a l’exercici 2016, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
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I.1.3. Comissió Universitat-Empresa 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 6/2017, de 4 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 8 de juny de 2017 

 

S’acorda: 

 
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 8 de juny de 2017 
  
 
Acord 7/2017, de 4 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 27 de juliol de 2017 
 
S’acorda: 
 
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 27 de juliol de 2017 

 
Acord 8/2017, de 30 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 

Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 4 d'octubre de 2017 

 

S’acorda: 

Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 4 d'octubre de 2017 

  
Acord 9/2017, de 30 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 
Programa Smart Money 2017.  
 
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. 
 
Atès l’acord CUE 05/2016 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social. 
 
Vist l’acord PLE 84/2016 pres pel PLE del Consell Social reunit el 21 de desembre de 2016, que estableix: 

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. 

 
Vist que hi ha una disponibilitat pressupostària de 15.000 euros fruit de la no execució de la totalitat de les 
despeses del projecte del punt 2 de l’acord PLE 84/2016. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
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S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  

1. Modificar el punt segon de l’acord PLE 84/2016 pres pel Ple del Consell Social, de data  21 de desembre 

substituint el seu redactat pel següent text literal: 
Aprovar col·laborar en el projecte Smart Money de l’any 2017 amb una aportació de 7.335 euros en concepte  de 
consultoria en l’estratègia del projecte (6.050 euros) i la realització d’esdeveniments de networking (1.285 euros). 
I destinar els 15.000 euros disponibles per al projecte Hub B-30 en concepte de les despeses de comunicació dels 
cicles de trobada (5.000 euros), despeses per les la gestió de trobades (2.000 euros) i de màrqueting del projecte 
(8.000 euros).  

2. 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.  

3. Comunicar aquet acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin oportuns.  

4. 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. 
 
Acord 9/2017, de 30 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 
Accions de l'àmbit Universitat-Empresa a realitzar en l'any 2018. 
 
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. 
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social que estableix 
que “Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar al Ple del Consell Social per a la seva discussió i 
aprovació, si escau, la proposta del pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions amb les 
empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a 
impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció. 
L’objectiu del pla i accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de 
retorns a la Universitat i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats.”.  
Vistos els projectes en els que es proposa que col·labori el Consell Social de la UAB en l’any 2018 pel que fa a 
l’àmbit universitat-empresa.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda:  

1. Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 

a. Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2018, amb una aportació de 4.235 euros.  

b. Aprovar col·laborar en la difusió i acte institucional de l’acte de clausura de la convocatòria Smart Money 

2017, amb una aportació de 2.200 euros.  

c. Aprovar col·laborar amb la UAB en l’impuls del projecte Hub B-30. amb una aportació de 19.400 euros.  

d. 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 2018. 
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I.2. Comissions del Consell de Govern 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 068/2017, de 24 d'octubre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 19 de setembre de 2017. 
  
  
Aprovació de les noves propostes de programació de grau i de màster universitari del curs acadèmic 
2019-2020. 
  
Acord 069/2017, de 24 d'octubre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les noves propostes de 
programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2019-2020. 
 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 
de titulacions a la UAB. 
 
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 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB per al curs 
2019-2020. 
 
    Grau de Comunicació de les Organitzacions 
    Grau de Comunicació Interactiva 
    Grau de Disseny de Comunicació 
    Grau de Enginyeria en Energies Renovables 
    Màster Universitari de Acupuntura aplicada al Dolor 
    Màster Universitari de Atenció de Llarga Durada 
    Màster Universitari de Estudis Anglesos i Nord-americans / English and American Studies 
    Màster Universitari de Gestió del Turisme i les Humanitats 
    Màster Universitari de Neurorehabilitació 
    Màster Universitari de Patrimoni, Tecnologies i Humanitats Digitals 
    Màster Universitari de Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global  / Education Policies for Global 
Development (Globed), amb la condició que les facultats de Ciències de l’Educació i de Ciències Polítiques i 
Sociologia estiguin d’acord amb el contingut de la memòria de la titulació. 
    Màster Universitari de Recerca Avançada en Ciència Política / Master in Advanced Research in Political Science 
 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i  de Qualitat  l'execució i 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 fer-los efectius”. 
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Modificació de títol de grau. 
  
Acord 070/2017, de 24 d'octubre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de títols de Grau que han 
estat presentades pels centres corresponents. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials.  
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 26 de gener de 2017, 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 i modificació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de 
primer cicle.  
Vist que la Comissió d’Afers Acadèmics va informar favorablement sobre la creació del títol de Història, Política i 
Economia / History, Politics and Economics, i que posteriorment des de la Direcció General d’Universitats es va 
suggerir una modificació de la denominació del títol. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del títol de grau. 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Modificació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 071/2017, de 24 d'octubre de 2017 , 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 26 de gener de 2017, 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 les seves modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de màster 
universitari següents: 
• Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies  
• Neurociències  
• Política Social, Treball i Benestar   
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 fer-los efectius. 
  
  
Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de 
Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 072/2017, de 24 d'octubre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist 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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre la creació i la modificació de nous títols de màster i diplomes de postgrau 
propis. 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
  
Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació 
amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 073/2017, de 24 d'octubre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans 
d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-
ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis del màster i dels diplomes de postgrau 
propis següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin els títol corresponents, en els termes 
següents: 
 
- Màster en Cirurgia de la Mà i de l'Extremitat Superior  
- Diploma de Postgrau en Cirurgia de Canell i Mà  
- Diploma de Postgrau en  Cirurgia d'Espatlla i Colze   
- Diploma de Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i 
Transformació Social  
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SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació dels plans d’estudis de diplomes de postgrau 
següents: 
 
- Diploma de Postgrau en Del Món Precolombí a l'Asiàtic  
- Diploma de Postgrau en  Periodisme Local, Comarcal i Social   
 
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 fer-los efectius. 
  
  
Informació sobre nous cursos d'especialització. 
  
Acord 074/2017, de 24 d'octubre de 2017 , 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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Modificació de la normativa acadèmica complementària. 
  
Acord 075/2017, de 24 d'octubre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'informe sobre la modificació del Text 
Refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter 
general de la UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves posteriors 
modificacions. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar el seu contingut per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals pel que fa als plans 
d’estudis de grau, els mínors, les accions propedèutiques, així com als procediments administratius en matèria 
acadèmica.   
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 

http://www.uab.cat/
http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio-CAA24102017


BOUAB Núm. 155  -  Octubre / 2017     pàg. 25 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre la modificació del Text Refós de la normativa sobre organització 
acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
  
Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret al reconeixement acadèmic en els graus per al curs 
acadèmic 2017-2018. 
  
Acord 076/2017, de 24 d'octubre de 2017 , 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 2017-2018. 
 
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 2017-2018. 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, i les seves posteriors modificacions, 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, que regulen el 
reconeixement de les activitats abans esmentades. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’activitat susceptible de reconeixement acadèmic per al 2017-2018. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 077/2017, de 24 d'octubre de 2017 , 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 regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de graus, per delegació del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic  
2016-2017. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 
I.2.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 
Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
 
Acord 12/2017, de 30 d’octubre, de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
 
Aprovar l’acta de la sessió de 6 de juliol de 2017 
 
 
I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
Aprovació de l’acta de la darrera sessió 
  
Acord 046/2017, de 27 d'octubre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 14 de setembre de 2017. 
  
  
Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UAB 2018 
  
Acord 047/2017, de 27 d'octubre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell 
Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests 
criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de 
la UAB corresponents a l’any 2018. 
 
Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del 
Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte 
que determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió delegada 
informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB per a l’any 
2018”. 
 
SEGON.- Elevar al Consell de Govern  i al Consell Social  l’acord anterior per tal que exerceixin les seves 
competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Informació de la modificació de la Normativa de compensació per despeses generals per l’activitat de 
recerca. 
  
Acord 048/2017, de 27 d'octubre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta del Vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de la normativa en matèria 
d’igualació del percentatge i del  retorn del cànon i de l’overhead aprovada per acord del Consell de Govern de 9 
de juny de 2008. 
 
Vista  la necessitat de modificar el percentatge del retorn del cànon assignat a l’investigador principal en els 
projectes European Research Center (ERC). 
 
Vist l'article 10.4 lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria econòmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Informar favorablement de la proposta de modificació de la normativa en matèria d’igualació del 
percentatge  i del retorn del cànon i de l’overhead. 
 
SEGON.  Elevar la proposta a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Aprovació de les modificacions de crèdit a 10 d’octubre de 2017. 
  
Acord 049/2017, de 27 d'octubre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data  10  d’octubre de 2017. 
 
Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, de 21 d’abril de 2017, 31 de 
maig de 2017, 30 de juny i 14 de setembre de 2017. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu 
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de 
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i 
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió 
del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  10  d’octubre  de 2017. [Document] 
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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La contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya 
  
Acord 050/2017, de 27 d'octubre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist que la UAB forma part de la contractació conjunta dels recursos electrònics de la Biblioteca Digital de 
Catalunya (BDC) segons Acord de la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 
de data 22 de juliol de 2017.   
 
Vistos els articles 11 i 12 del Reglament intern de contractació del CSUC de data 25 de gener de 2015, pel que fa 
al compromís exprés de les entitats consorciades de participar en el procediment de contractació conjunta, així 
com de l’existència de crèdit  per a fer front als compromisos contractuals que se’n derivin. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les entitats 
del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes dinàmics de 
contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord previ 
corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es vegi 
obstaculitzada, restringida o falsejada.  
 
 
Vist el que disposa  l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic  el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.” 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 pel  que fa 
al procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Informar favorablement de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada de  
la contractació conjunta de la Biblioteca Digital de Catalunya. 
 
SEGON. Elevar aquests acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Les obres d’ampliació del Servei d’estabulari a la Torre M1 planta baixa de l’edifici M 
  
Acord 051/2017, de 27 d'octubre de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat emès en data 17 d’octubre  de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 33/2017 d’obres d’ampliació del Servei 
d’estabulari a la Torre M1, planta baixa de l’Edifici M. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses 
pluriennals. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
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Vist l’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment de 
simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals, el qual estableix que correspon a la Comissió 
d’Economia i Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació  de les despeses pluriennals  pel 
procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a 200.000€,  perquè l’elevi directament al Consell 
Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació número 33/2017 d’obres d’ampliació 
del Servei d’estabulari a la Torre M1, planta baixa de l’Edifici M. [Document] 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  
  
 
I.2.4. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
  
Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 062/2017, de 31 d'octubre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 20 de setembre de 2017. 
  
  
Presentació i debat del Model de Dedicació Acadèmica. 
  
Acord 063/2017, de 31 d'octubre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 68 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula el regim de dedicació del 
professorat. 
  
Vist el Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, que regula a l’article 9 el 
règim de dedicació del professorat universitari. 
 
Vist el Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu que va modificar entre d’altres disposicions la Llei Orgànica d’Universitats, i en concret el règim de 
dedicació del personal acadèmic. 
 
Vistes les previsions del I Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes pel que fa a la dedicació del PDI Laboral. 
 
Vista la necessitat d’adequar-se al marc legal abans esmentat, en exercici de l’autonomia universitària i de la 
potestat d’autoorganització que ostenta la Universitat, es proposa un model de dedicació acadèmica del 
professorat que pretén aconseguir: a) reflectir de forma adequada la dedicació real del professorat a la docència 
en relació a la totalitat de la seva activitat acadèmica, b) recollir totes les activitats relacionades amb la docència 
que han de ser reconegudes: preparació de les activitats docents, activitats de gestió i de coordinació de grups 
d’una mateixa assignatura, d’assignatures i entre assignatures i cursos, docència presencial, seguiment i 
tutorització de l’alumnat, i les activitats d’avaluació contínua, i c) reconèixer la participació del professorat 
permanent i interí en activitats de recerca, transferència i innovació educativa.  
 
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon 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. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Donar-se per assabentats del model de dedicació acadèmica. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords 
  
  
Presentació i debat del Model de plantilles teòriques del PDI dels departaments i Unitats Docents 
Hospitalàries. 
  
Acord 064/2017, de 31 d'octubre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula la plantilla de personal 
docent i investigador de les universitats.  
  
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que en l’organització de la docència i de la recerca, la 
Universitat Autònoma de Barcelona té presents les directrius de la política educativa i investigadora que els poders 
polítics i les necessitats de la societat assenyalin, escolta les representacions dels diversos col·lectius que la 
formen i garanteix el bon ús dels seus recursos i la rendició de comptes a la comunitat, als poders polítics i a la 
societat.  
 
Vista la necessitat de comptar amb un model teòric de plantilles dels departaments i de les unitats docents 
hospitalàries que permeti  que les decisions que s’hagin de prendre en matèria de professorat s’orientin cap a 
objectius clars, coneguts públicament i consensuats entre la comunitat universitària. 
 
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon 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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del model del plantilles teòriques del PDI de departaments i unitat docents 
hospitalàries. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al 
curs 2017-2018. 
  
Acord 065/2017, de 31 d'octubre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els 
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 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 modificada en diverses ocasions i la darrera el 
27 de setembre del 2017. 
 

http://www.uab.cat/
http://www.uab.cat/doc/Presentaco-debatdelModel-deDedicacioAcademica-CPA31102017
http://www.uab.cat/doc/Mode-plantillesteoriques-PDI-departamentsUnitatDocentHospitalaries-CPA31102017


BOUAB Núm. 155  -  Octubre / 2017     pàg. 31 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria i 
el calendari per a la contractació de nou Personal Docent i Investigador per al curs 2017-2018 i atès que és 
necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les places a convocar, els perfils, els membres de les comissions avaluadores i el calendari de 
l’annex de la convocatòria per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació per al curs 2017-2018. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat en règim de 
contracte laboral, de l’oferta d’ocupació pública per l’any 2017. 
  
Acord 066/2017, de 31 d'octubre de 2017 , 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 modificada en diverses ocasions i la darrera el 
27 de setembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i 
publicada en el DOGC de 9 d’agost de 2017. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
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, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la següent. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar, per delegació del Consell de Govern,  la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a 
places de professorat agregat o agregada en règim de contracte laboral de l’oferta d’ocupació pública per l’any 
2017. [Document] 
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SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat en règim de 
contracte laboral, de l’oferta d’ocupació pública per l’any 2017 addicional. 
  
Acord 067/2017, de 31 d'octubre de 2017 , 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 modificada en diverses ocasions i la darrera el 
27 de setembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2017 i 
publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
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, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, la següent. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar, per delegació del Consell de Govern,  la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a 
places de professorat agregat o agregada en règim de contracte laboral de l’oferta d’ocupació pública per l’any 
2017 addicional. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Convocatòria de concursos públics de cossos docents universitaris de professors titulars d’universitat. 
  
Acord 068/2017, de 31 d'octubre de 2017 , 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, professor 
titular d’universitat, agregat i col·laborador permanent. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2017 i 
publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
 
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 modificada en diverses ocasions i la darrera el 
27 de setembre del 2017. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la següent 
 

http://www.uab.cat/
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursospublics-acces-placesprofessoratagregat-regimlaboral-addicional31102017


BOUAB Núm. 155  -  Octubre / 2017     pàg. 33 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria dels concursos públics per l’accés a 
cossos docents universitaris de professors titulars d’universitat.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Informació de les convocatòries d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB: 
  
Acord 069/2017, de 31 d'octubre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent 
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió s’ha presentat i analitzat el certificat dels informes d’avaluació emes per AQU Catalunya 
(s’adjunten) el recurs i les peticions de revisió de les valoracions assignades en els informes del professorat (la 
documentació d’aquests dos darrers punts, en atenció al caràcter personal del seu contingut, ha estat a disposició 
dels components de la CPA que han pogut sol·licitar la seva consulta a l'Oficina de Qualitat Docent 
oqd.avaluacio@uab.cat ). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del certificat dels informes d’avaluació d’AQU Catalunya. 
 
SEGON.- Acordar la proposta de resolució dels recursos i traslladar-los a la rectora. 
 
TERCER.- Informar del resultat de les revisions de les valoracions al professorat implicat. 
 
QUART.- Informar de les modificacions, si n’hi ha, a AQU Catalunya. 
  
  
Afers de tràmit. 
  
Acord 070/2017, de 31 d'octubre de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 27 de setembre de 2017, el qual estableix la regulació 
dels col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la 
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense 
tenir vinculació laboral amb la universitat.   
 
 
Vist l'article 138.4 de l’esmentat Reglament que preveu que a proposta justificada del departament, institut propi 
o del deganat o direcció, la Universitat reconeixerà la condició de col·laborador/a en les diverses modalitats 
previstes en aquest títol, a través del Vicerectorat de Personal Acadèmic, que informarà periòdicament a la 
Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 
 
I.2.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
  
Acord 017/2017, de 19 d'octubre de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 17 de juliol de 2017. [Document] 
  
  
Acord 018/2017, de 19 d'octubre de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Vist el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea el 
programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió. 
 
Vist que l’acció KA107 del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea finança les mobilitats de personal docent i 
investigador, personal d’administració i serveis i d’estudiants de Grau, Màster i Doctorat de la UAB a països 
associats que es facin els cursos acadèmics 2017-2018 i 2018-2019 (fins el 31 de juliol de 2019). 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què 
fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les convocatòries Erasmus+ KA107-2017 de mobilitat amb països associats IN i OUT per a 
Personal Docent i Investigador i per a Personal d’Administració i Serveis, i per a estudiants de Grau, Màster i 
Doctorat. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals, l’execució i seguiment d’aquest acord. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 019/2017, de 19 d'octubre de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Vist que, durant el curs 2016 – 2017 es potencia i s’amplia aquesta iniciativa com a estratègia 
d’internacionalització i atracció d’estudiants internacionals a la nostra universitat. Es fa una crida a tot el campus i 
es seleccionen 13 de 32 propostes. Finalment, s’imparteixen 12 assignatures. En l’edició del 16/17, el programa 
ha comptat amb més de 100 estudiants de més de 10 països. 
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Finalment, en perspectiva que el curs 2017 – 2018 es consolidi el programa i pugui també ser una oferta atractiva 
per a estudiants locals que podrien completar la seva formació amb total reconeixement acadèmic de l’activitat en 
un entorn internacional dins de la UAB. 
 
Vista la necessitat de regular el desenvolupament del programa Summer Term i definir un llistat d’assignatures a 
oferir a nivell intern i a nivell internacional. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Proposta d’assignatures que configuraran el Programa Summer Term 2018. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions internacionals i de política lingüística l’execució i seguiment 
d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
  
Acord 020/2017, de 19 d'octubre de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
La Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, en la sessió del 26 de novembre de 2016, va 
aprovar les bases de la convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos i jornades sobre la gestió del 
multilingüisme en l'ensenyament universitari per al 2017.  
 
En la mateixa sessió, la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística va facultar el president de la 
Comissió per publicar aquestes bases i determinar el pressupost disponible per a aquesta convocatòria, d’acord 
amb la disponibilitat pressupostària que estableixi la UAB. 
 
El 13 de març de 2017 el president de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística va publicar 
les bases de la convocatòria. 
 
 
CONSIDERACIONS 
 
Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, no s’ha registrat cap sol·licitud per a aquesta convocatòria. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la resolució. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquest acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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II.   Convenis  
       institucionals 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Memorandum of understanding of 3rd of October 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
University of Alberta (Canadà – Canadá). 

Memorandum of understanding of 10th of October 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
Universidade Federal de Itajubá (Brasil). 

 
 
II.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Addenda nº 52 de 22 de febrer de 2017 al conveni de 2 de juny de 1996 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.  

Conveni de 8 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i CATLAB - 
Curs acadèmic 2016-2017 (E. Triviño). 

Conveni de 28 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre 
d'Infertilitat i Reproducció Humana(CIRH) - Curs acadèmic 2016-2017 (Aida Pujol). 

Addenda de 24 de maig de 2017 al conveni de 2 de juny de 1996 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), per la qual es modifica la clàusula segona per al 
reconeixement d'IVUS (Valentino Ruggieri). 

Agreement of 13th of June 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and The Imperial College of 
London for the teaching collaboration (J. A. Carrillo de la Plata) - 2017-18 and 2018-19 academic years. 

Conveni de 26 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de les 
Dones(ICD), per a la col·laboració en la convocatòria dels premis als millors treballs universitaris de fi de grau de 
recerca en matèria de gènere per al curs 2016-2017. 

Conveni de 14 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Quirónsalud, per a la 
col·laboració en matèria acadèmica, docent i de recerca en l’àmbit de les ciències de la salut. 

Addenda 3ª de 4 de setembre 2017 al conveni de 24 d’abril de 2015 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona(FUAB), pel qual la FUAB fa una aportació per finançar 
el Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants en la modalitat de pràctiques (curs 2017-18). 

Convenio de 8 de septiembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la Fundación Bancaria 
Caixa d’estalvis i Pensions de Barcelona, para el desarrollo del programa de becas de doctorado INPhINIT para 
estudios de doctorado en Centros de investigación españoles de excel·lència. 

Addenda 5ª de 15 de setembre 2017 al conveni de 10 de maig de 2012 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona, l’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament amb competència en matèria 
d’universitats, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, i la Universitat Rovira i Virgili, per a l’organització i la realització de 
les proves d’accés a la universitat (PAU) del 2017. 

Agreement of 19th of september 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and The Law School at 
La Trobe University - Victoria (Australia) for the Scientific Leave of Professor Pompeu Casanovas. 
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Conveni de 10 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT), per a la col·laboració en aspectes preventius, formatius i de recerca en 
l'àmbit de Salut Mental. 

Addenda de 10 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell (CCSPT), per a la col·laboració en aspectes preventius, formatius i de recerca en 
l'àmbit de Salut Mental. 
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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, d’11 d’octubre de 2017, per la qual es designa el senyor Francisco Javier Lafuente 
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, rector suplent el dia 13 d’octubre de 2017. 
 
 
 
III.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 
 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Montse Llinés Soler 
coordinadora d’Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2017, per la qual nomena el senyor Xavier Vilà Carnicero 
coordinador del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora María Pilar López Belbeze 
coordinadora del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Rosa Antonijoan Arbós 
coordinadora-secretària de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Casademont Pou 
coordinador de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Sabiniana San Rafael 
Gutiérrez coordinadora del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Rosa Corcoy Pla 
coordinadora de Cinquè Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual nomena el senyor Àlex Peràlvarez Marín 
coordinador del Primer Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Esther Udina Bonet 
coordinadora del Segon Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 31 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Àngels Campà Guillem 
coordinadora de Promoció de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 16 de novembre de 2015. 
 
 
III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Montserrat Bonet Bagant cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Guadalupe Souto Nieves cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
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Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Sonia Varela Pombo cessa com a 
coordinadora del Minor d’Estudis Gallecs de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Jordi López Sintas cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Isabel Badell Serra cessa com a 
coordinadora secretària de la Coordinació de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Antonio Escartín Siquier cessa com a 
coordinador de la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Maria Dolors Juanola Pagés cessa com 
a coordinadora del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Josep Àngel Bosch Gil cessa com a 
coordinador de Sisè Curs del Grau de Medicina de la Unitat Docent de Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Josep Àngel Bosch Gil cessa com a 
coordinador de Treball Fi de Grau de Medicina de la Unitat Docent de Vall d’Hebron de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Josep Àngel Bosch Gil cessa com a 
coordinador de Pràctiques IV-V del Grau de Medicina de la Unitat Docent de Vall d’Hebron de la Facultat de 
Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Antonio Escartín Siquier cessa com a 
coordinador de Cinquè Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Maria Josefa Sabrià Pau cessa com a 
coordinadora del Primer Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Sabiniana San Rafael Gutiérrez cessa 
com a coordinadora de Pràctiques del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Rafael Torrubia Beltri cessa com a 
coordinador del Segon Curs del Grau de Medicina de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 31 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Àngels Campà Guillem cessa com a 
coordinadora d’Estudiants i Promoció de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 15 de novembre de 
2015. 
 
 
 
III.3. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2017, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Tirado 
Serrano coordinador de Doctorat del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2017, per la qual nomena el senyor Ramon Piqué Huerta director 
en funcions del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Pilar Sánchez Gijón 
coordinadora de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Ayumi Shimoyoshi 
coordinadora de Pràctiques del Grau d’Estudis d’Àsia Oriental (GEAO) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Maria de les Neus González 
Monfort coordinadora de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials del Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. 
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Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Maria de les Neus González 
Monfort secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Naymé Daniela Salas 
coordinadora de la Unitat Departamental de Didàctica de la Llengua i de la Literatura del Departament de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Inna Kozlova 
sotscoordinadora de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Amelia Sáiz López 
coordinadora de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2017, per la qual nomena el senyor Ernesto Emmanuel Santana 
Cruz sotscoordinador del Grau de Gestió Aeronàutica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 
III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2017, per la qual el senyor José María Balibrea del Castillo cessa 
com a secretari del Departament de Cirurgia. 
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Miquel Domènech Argemí cessa com a 
coordinador de Doctorat del Departament de Psicologia Social. 
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Maria Pilar Sánchez Gijón cessa com 
a directora del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Ramon Piqué Huerta cessa com a 
coordinador de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Pilar Comes Solé cessa com a 
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. 
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Dolors Masats Viladoms cessa com a 
coordinadora d’Unitat Departamental del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències 
Socials. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2017, per la qual la senyora Amelia Sáiz López cessa com a 
sotscoordinadora de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental. 
 
 
 
 
III.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   

[tornar a l’índex] 
 
III.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2017, per la qual es nomena el senyor Minkang Zhao director del 
Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO). 
 
 
III.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2017, per la qual el senyor Sean Golden cessa com a director del 
Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO). 
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III.5. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
III.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 24 d’octubre de 2017, per la qual nomena la senyora Cristina Rodríguez Sandías 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Consell Català de Formació Continuada per a 
Formacions Sanitàries, per a la titulació de Teràpia Ocupacional. 
 
 
III.5.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 24 d’octubre de 2017, per a qual la senyora Betsabé Méndez Méndez cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Consell Català de Formació Continuada per a 
Formacions Sanitàries, per a la titulació de Teràpia Ocupacional. 
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IV.  Convocatòries  

i resolucions de places 
 
 
 
IV.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
IV.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerectorat de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 
d’octubre de 2017, per la qual es per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
d'una plaça de Responsable de servei (personal laboral grup 1), amb destinació a la Unitat de Coordinació de 
l'Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació, segons es detalla: 
 

Grup CLT Ubicació inicial de la Unitat Territorial Horari 
1 K Servei d’Informàtica Distribuïda 9:00 – 17:30 

 
 
 
 
IV.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 2 
d’octubre de 2017, per la qual s’adjudica, al senyor Sergio Morales Rubio, la contractació temporal, mitjançant 
contracte d’interinitat per substituir treballadors amb dret a reserva de lloc de treball, d’un/a responsable de 
projectes junior amb destinació al Servei d’Informàtica (Producció i Explotació de Sistemes i Comunicacions). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 4 d’octubre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Teresa 
Núñez Luque, per ocupar la plaça F01965 amb destinació al Departament d’Economia i d’Història Econòmica – 
Administració de Centre d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 4 d’octubre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Francisca Padilla 
Torres, per ocupar la plaça F02487 amb destinació al Departament de Química – Administració de Centre de 
Ciències i Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 4 d’octubre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Noemi López 
Gómez, per ocupar la plaça F06217 amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal – Àrea 
de PAS. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 4 d’octubre de 2017, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Núria 
Contreras Torres. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 4 d’octubre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laura Assens 
Montull, per ocupar la plaça F04429 amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Lletres i 
Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 4 
d’octubre de 2017, per la qual es resol el concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte indefinit 
amb annex de relleu a temps complert, d’un/a director/a tècnic/a amb destinació al Servei de Microscòpia de 
l’Administració de Centre de Ciències i Biociències i s’adjudica a la senyora Nuria Barba Bosch. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 6 d’octubre de 2017, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu de 
la senyora Carme Rodríguez Pedrosa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 6 d’octubre de 2017, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Laura Mas Rueda al 
servei actiu, amb destinació provisional al Suport Logístic i Punt d’Informació del Rectorat – Administració de 
Centre del Rectorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 9 
d’octubre de 2017, per la qual es resol al convocatòria de concurs específic per a la provisió de 4 places de 
gestor/a d’afers acadèmics, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmic ai Suport Logístic de l’Administració de Centre de 
l’Escola d’Enginyeria, al senyor Lluís Trulls Pararols. 
 

2. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Psicologia, administració de Centre de Lletres i 
Psicologia, a la senyora Èlia Soriano Costa. 
 

3. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de Medicina, al 
senyor Josep Maria Campuzano Puntí. 
 

4. Adjudicar la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de l’Administració de Centre de Veterinària, a la 
senyora Concepció Palazón Aviñó. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 16 d’octubre de 2017, per la qual es deixa sense efectes l’adscripció provisional de la senyora 
Teresa Badia Ricart. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
16 d’octubre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 2 places de 
gestor/a de col·leccions d’arxius i biblioteques, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestor/a de col·leccions amb destinació a la Biblioteca d’humanitats de 
l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia, a la senyora Ana María Escañuela Barradas. 

 
2. Adjudicar la plaça de gestor/a de col·leccions amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia de 

l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències, a la senyora Anna Florensa Farré. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 20 
d’octubre de 2017, per la qual s’adjudica, a la senyora Iolanda Puig Gris, la contractació indefinida, mitjançant 
contracte indefinit amb annex de relleu a temps complert, d’un/a tècnic/a especialista amb destinació a la Unitat 
de Certificació i Projectes d’Administració Electrònica de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 20 d’octubre de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de la Unitat d’Infraestructures i Manteniment, al senyor José María Martínez Expósito. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 20 d’octubre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Anna Doroteo 
Rojas, per ocupar la plaça F06099, Gestor/a de Nòmines amb destinació a la Unitat de Nòmines de l’Àrea de 
Personal Acadèmic i de Nòmines. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 20 d’octubre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Esteban Alcántara 
Aguilera, per ocupar la plaça F01243, Gestor/a de Dades amb destinació a la Unitat Tècnica de l’Àrea de Personal 
Acadèmic i de Nòmines. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
24 d’octubre de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 2 places de 
gestor/a acadèmic/a, proposant el senyor Francisco J. Cuevas Ruiz per ocupar la plaça amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de Lletres i a la senyora Catalina Gallego González per a ocupar la plaça amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de Medicina. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
24 d’octubre de 2017, per la qual es declara deserta la plaça d’administratiu/iva especialista responsable de 
tarda amb destinació al Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 24 d’octubre de 2017, per la qual s’extingeix el contracte de treball, del senyor Antero Cantador 
Cáceres. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
25 d’octubre de 2017, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs específic, de trasllat i/o 
promoció, per a la provisió d’una plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació a la Unitat de Promoció de 
l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 27 
d’octubre de 2017, per la qual es resol el concurs públic per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a superior 
amb destinació a la Unitat de Garantia de la Qualitat i s’adjudica a la senyora Laura Martínez Martínez. 
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