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

 
 

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

 
Acord 86/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 

 
Acta de la sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017 

S'acorda: 

Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 30 de novembre de 2017 
 
Acord 87/2017, de 30 novembre, del Ple 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. 
 
Vista l’acord CE 118/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, que 
estableix: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la 
UAB a 30 de novembre 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. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
 S'acorda: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 de 
novembre de 2017. 

 
Acord 88/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’any 2017. 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 86/2016 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2017, d’acord amb el que consta en el document PLE 
131/12-2016. 
 
Vist l’acord PLE 85/2017 pres pel Ple del Consell Social de 30 de novembre que acorda modificar el punt quart de 

l’acord PLE 82/2016, pres pel Ple del Consell Social, de data 21 de desembre substituint el seu redactat pel 
següent text literal: Aprovar destinar, en l’any 2017, 1.000 euros al Servei d’Activitat Física de la UAB pel 
finançament d’equipament esportiu dels equips de la UAB que competeixen en representació d’aquesta en la xarxa 
YERUN (Young European Research Universities Network). 
 

Vista l’acord CE 122/2017 de la Comissió Econòmica de la UAB de 20 de desembre, que estableix: Informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell Social 

de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social  
 
S'Acorda: 
  

Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
Acord 89/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 
Modificació del procediment d’aprovació de despeses plurianuals.  

 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de modificar la normativa d’aprovació de despeses en el 
marc de la tramitació dels expedients de contractació administrativa que impliquin compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal per a la UAB.  
 

Vist el que disposa l’article 89, lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel que 
fa a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal. 
 
Atès el que disposen els articles 109 i 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de 
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa pluriennal. 
 

Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al 

Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal. 
 
Vist el que disposen els articles 13, apartat 2 i l’article 28, apartat 2, lletra d) del Reglament d’Organització i 
Funcionament del Consell Social pel que fa a les competències del Consell Social en matèria d’aprovació de la 
programació i despesa pluriennal de la universitat. 

 
Vista la Resolució de la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències del rector, en matèria de 
contractació administrativa, en determinats òrgans de la universitat. 
 
Vist l’acord de PLE 07/2017 del Ple del Consell Social, de 21 de febrer, que estableix el següent: 1) Acordar que el 
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, aprovi 
les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost 

base de licitació, IVA exclòs). 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa pluriennal pel 
procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, 
IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 

semestre de l’exercici social en curs. 3) Aplicar el procediment previst al punt segon d’aquest acord a les 
pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu 
import. 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als expedients de contractació 
administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin un compromís de despesa 
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pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 5) Encarregar al vicerector 
d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 6) Comunicar el present acord al Gerent, per tal 

que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la implementació de la normativa durant el període de vigència de la reforma la qual ha posat de manifest la 
necessitat d’introduir modificacions per tal adaptar-la millor a la realitat del procediment de contractació 
administrativa. 

 
Vist l’acord 120/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 en relació a la proposta 
de modificació de l’Acord pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 en matèria de simplificació del 
procediment d’aprovació de les despeses pluriennals. 
 
Vist l'acord CE 123/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
1) Aprovar la modificació de l’acord PLE 07/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de febrer de 2017, en 
matèria de simplificació del procediment d’aprovació de les despeses pluriennals, el qual queda redactat en els 
termes següents: 
 
a)   Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació 

administrativa, aprovi les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent 
amb un valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 
 
b)   Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació del 
pressupost genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA 
exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 
semestre de l’exercici social en curs. 

 
c)   Aplicar el procediment previst als punts primer i segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes 

administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
 
d)   Autoritzar al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, 
provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre 
que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del 

CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de Govern, i la 
Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. 
 
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst ens els punts primer, segon i tercer d’aquest acord. 
 

e)   Informar, amb caràcter anual, a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre les despeses pluriennals del 
pressupost específic pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost base 
de licitació, IVA exclòs). 
 

2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
3) Comunicar el present acord al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'Acorda: 
 

1)    Aprovar la modificació de l’acord PLE 07/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de febrer de 2017, 
en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de les despeses pluriennals, el qual queda redactat en els 
termes següents: 
 
a)   Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació 

administrativa, aprovi les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent 

amb un valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 
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b)   Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació del 
pressupost genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA 
exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 

semestre de l’exercici social en curs. 
 
c)   Aplicar el procediment previst als punts primer i segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes 
administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
 
d)   Autoritzar al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, 

provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre 
que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del 
CSUC. Amb aquesta finalitat, la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de Govern, i la 
Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. 
 

Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst ens els punts primer, segon i tercer d’aquest acord. 

e)   Informar, amb caràcter anual, a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre les despeses pluriennals del 
pressupost específic pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost base 
de licitació, IVA exclòs). 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Acord 90/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 
Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018. 
 
Exposició de motius 

 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la 
pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atès el que disposen les Bases d’execució del Pressupost 2017 de la UAB aprovat pel Consell Social el 21 de 
desembre de 2016 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: “La vigència d'aquestes bases és la 
mateixa que la del Pressupost de 2017, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents”. 
 
Vist que el Ple del Consell Social va aprovar en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2017 els Criteris Bàsics 
per a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2018 (Acord PLE 78/2017). 
 

Vis l’acord 112/2017 pres del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 en relació a la proposta de document 

“Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018”. 
 
Vist l’acord CE 124/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el document 
“Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018”, d’acord amb 

el que consta en el document 1.; 2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment 
d’aquests acords.; 3) Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el present acord. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S'acorda: 
 
1)    Aprovar el document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost 

UAB 2018”, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

3)    Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el present acord. 
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 Acord 91/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 

 
Autorització a LGAI Technological Center l’ús d’uns terrenys a la UAB. 
 
Exposició de motius 

 
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud de LGAI TechnologicaL 
Center, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i 
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar l’ús 
de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori. 

Atès que per acord núm. 40/2010 del Ple del Consell Social de data 28 d’octubre de 2010, la UAB va cedir l’ús a 
LGAI TechnologicaL Center, SA  d’una porció del terreny annex a l’edifici on està ubicat el Laboratori General 

d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb la superfície disponible necessària per donar ús a 450 places 
de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29 d’octubre de 2010 
i, per tant,  finalitzarà el 29 d’octubre de 2013. 
 

Atès que per acord núm. 72/2013 del Ple del Consell Social de data 28 de novembre de 2013, la UAB va cedir l’ús 
a LGAI TechnologicaL Center, SA d’una porció del terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està ubicat el 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, corresponent a 132 
places de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys i, per tant, finalitzà el 3 de desembre de 2016. 
Atès que per acord núm. 08/2017 del Ple del Consell Social de data 21 de febrer de 2017, la UAB va cedir l’ús a 
LGAI TechnologicaL Center, SA d’una porció del terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està radicat el 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, corresponent a 132 

places de pàrquing, aproximadament, per un termini d’un any i, per tant, finalitzarà el 3 de desembre de 2017. 
 
Atès que és voluntat de LGAI TechnologicaL Center, SA de tornar a gaudir l’ús d’una superfície de terreny de 2.700 
m2, corresponent a 132 places de pàrking, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal de l’edifici on està 

ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya –identificat segons plànol annex- per un 
període de 3 anys. (Document 1) 
 

Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atès l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la 
competència i la publicitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Vist l’acord 125/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 en relació a 
l’autorització de l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TechnologicaL Center, SA. 
 
Vist l’acord CE 125/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar l’ús de terrenys 
de titularitat de la UAB a LGAI TechnologicaL Center, SA: 
 

-       Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing, 
aproximadament (identificada en el plànol del document 1). 
-       Preu: 33.000,00 € anuals (IVA exclòs) i subjecte a revisió anual d’acord amb l’IPC estatal. 
-       Termini de duració: 3 anys, des del 3 de desembre de 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-ho per un 
període d’un any. 

-       Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’aparcament de vehicles al voltant de l’edifici on 

està radicat el LGAI per als seus usuaris (132 places aproximadament). 
 
2)Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
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compliment a aquest acord; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de 
l’acompliment d’aquest acord; 4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB als efectes de 
les gestions que siguin oportunes per fer efectiu el present acord. 

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

 
1)  Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 
 
-       Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing, 

aproximadament (identificada en el plànol del document 1). 
 

-       Preu: 33.000,00 € anuals (IVA exclòs) i subjecte a revisió anual d’acord amb l’IPC estatal. 
 
-       Termini de duració: 3 anys, des del 3 de desembre de 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-ho per un 
període d’un any. 

-       Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’aparcament de vehicles al voltant de l’edifici on 
està radicat el LGAI per als seus usuaris (132 places aproximadament). 
 
2)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
 

3)  Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
4)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB als efectes de les gestions que siguin 
oportunes per fer efectiu el present acord. 

 
Acord 92/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 

Dissolució i liquidació de la Fundació Privada Gespa. 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Fundació Gespa va ser constituïda per la UAB en data 14 de maig de 1998 mitjançant l’atorgament de 
carta fundacional davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Teodoro López Cuesta, sota el núm. 2.002 del seu 
protocol, amb la finalitat fundacional de donar servei educatiu a la primera infància. 
 
Ates que es va posar de manifest la impossibilitat d’assolir les finalitats fundacionals degut al fort deteriorament de 
l’edifici, on estaven ubicats els espais i instal·lacions de l’Escola Bressol Gespa, que implicava unes inversions 
quantioses. La Fundació Gespa no disposava dels recursos necessaris per fer front a les inversions que requereix 
l’edifici; i la UAB tampoc disposava d’una partida pressupostària extraordinària per fer front a aquesta inversió. En 
aquest context, per acord núm. 39/2015, de 13 d’abril de 2015, el Consell de Govern de la UAB va acordar donar la 
seva conformitat a la prestació del servei d'escola bressol per al personal de la UAB mitjançant un conveni amb 
l'Escola Bressol La Llar d'en Pitus i a no realitzar obres a l'edifici de la Gespa. 
 
Atès el susdit acord núm. 39/2015, de 13 d’abril de 2015, del Consell de Govern de la UAB, en data 30 d’abril de 
2015, el Patronat de la Fundació Gespa va acordar sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya l’autorització de cessament d’activitats de l’Escola Bressol Gespa, amb efectes de 31 de juliol de 2015, que 
va ser autoritzat mitjançant Resolució ENS/1542/2015, de 19 de juny, del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC núm 6910 de 10 de juliol de 2015. 
 
Atès que en data 13 de juliol de 2015, la Fundació Gespa i la representant de les treballadores van arribar a un acord 
d’extinció dels contractes de totes les treballadores de la Fundació. Per tant, en el moment de la dissolució no hi ha 
treballadors afectats, atès que tots els contractes de treball es van extingir amb efectes del dia 31 de juliol de 2015. 
 
Atès que en data 11 de maig de 2016 (document 1) el Patronat de la Fundació Gespa va acordar (i) la dissolució i 
liquidació de la Fundació Gespa per impossibilitat d’assolir les seves finalitats, de conformitat amb l’article 335-4-b) i 
següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques; (ii) el cessament dels seus patrons i la transformació dels patrons en liquidadors; (iii) i l’aprovació del 
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balanç de dissolució i liquidació a 0 euros, la qual cosa determinà la impossibilitat de cedir els actius i passius global a 
favor de la Universitat Autònoma de Barcelona segons el que determina l’article 32 dels Estatuts de la Fundació. 
 
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 127/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 en relació a la ratificació 
de l’acord del patronat de la Fundació Gespa de data 11 de maig de 2016 pel qual es va acordar la seva dissolució i 
liquidació per impossibilitat d’assolir les seves finalitats. 
 
Vist l’acord CE 126/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar l’acord del patronat de 
la Fundació Gespa de data 11 de maig de 2016 pel qual es va acordar la seva dissolució i liquidació per impossibilitat 
d’assolir les seves finalitats en els termes del document 1, aprovant el balanç de dissolució i liquidació a 0 euros; 
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 als 
liquidadors de la Fundació Gespa. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'Acorda: 
 
1)    Ratificar l’acord del patronat de la Fundació Gespa de data 11 de maig de 2016 pel qual es va acordar la seva 
dissolució i liquidació per impossibilitat d’assolir les seves finalitats en els termes del document 1, aprovant el balanç 
de dissolució i liquidació a 0 euros. 
 
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 als liquidadors de la Fundació Gespa.  

 
Acord 93/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 
Ampliació de capital de SIGMA Gestió Universitària, AIE. 
 

Exposició de motius 
 

Atès que en data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de 29 
d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el 
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en el 

marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema integrat de 
gestió acadèmica SIGMA. 
 
Atès que en data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Univesidad 
de Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel 
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN 

UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i 
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió 
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del 
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA. 

 
Actualment la relació de socis i del capital de l’esmentada agrupació és el següent: 
 

 Soci Capital Percentatge 
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Universitat Autònoma de Barcelona 250.662,04 13,62% 
Universitat Autónoma de Madrid 241.606,87 13,13% 
Universidad Carlos III 207.349,18 11,26% 

Universitat Pompeu Fabra 196.530,96 10,68% 
Universidad Pública de Navarra 200.137,03 10,87% 
Universidad de Valladolid 238.000,79 12,93% 
Universidad de Zaragoza 259.637,23 14,11% 
Universidad de Córdoba 209.152,21 11,36% 
Fundació Universitària Balmes 18.782,00 1,02% 

Universidad de Burgos 18.782,00 1,02% 
Total 1.840.600,31 100% 
 
Atès que SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE actualment té el reconeixement de mitjà propi i servei tècnic dels 
poders adjudicadors (entitats) que són sòcies a l’empara del que estableix l’article 24.6 del text refós de la llei de 

contractes del sector públic, aprovat per reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

Atès que l’article 32 de la nova llei de contractes del sector públic, aprovat per llei 9/2017, de 8 de novembre, 
exigeix per ser considerat mitjà propi respecte un o varis poders adjudicadors, que més del 80% de les activitats 
es portin a terme per encàrrec de les entitats respecte les quals siguin mitjà propi, la qual cosa implica ampliar el 
nombre de socis. 
 
Atès que el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE té previst augmentar el capital en un 
4,2%, per incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, 

resultant la distribució del capital d’acord amb el que estableix el document 1. 
 
Atès que la primera ampliació de capital es té previst executar-la properament i es té previst que acudeixi la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) mitjançant l’ampliació del capital social de l’AIE en la xifra 
de 18.782 euros, deixant-lo en 1.859.382,31 euros, en els termes del document 1. 
Atès que després d’aquestes quatre ampliacions de capital, la UAB passarà d’ostentar un 13,62% del capital social 

a un 13,03%. 
 
D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 
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 130/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 en relació a donar 
conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en un 4,2%, per incorporar 4 

nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros. 

 
Vist l’acord CE 127/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Donar conformitat a la 
proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en un 4,2%, per incorporar 4 nous socis, la 
qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, resultant la distribució del capital d’acord 

amb el que estableix el document 1.L’execució cadascuna d’aquestes quatre (4) ampliacions de capital hauran de 
ser objectes d’un acord del Consell d’Administració de SIGMA, Gestió Universitària AIE i hauran de ser notificades 
al Consell Social; 2) Donar conformitat a l’execució de la primera ampliació de capital de SIGMA, Gestió 
Universitària AIE projectades, per incorporar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en els 
termes establerts al punt 5è del document 1; 3)Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el 
seguiment d’aquest acord; 4)Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
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1)    Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en un 4,2%, per 
incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, resultant la 
distribució del capital d’acord amb el que estableix el document 1. 

 
L’execució de cadascuna d’aquestes quatre (4) ampliacions de capital hauran de ser objectes d’un acord del 
Consell d’Administració de SIGMA, Gestió Universitària AIE i hauran de ser notificades al Consell Social. 
 
2)    Donar conformitat a l’execució de la primera ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE 
projectades, per incorporar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en els termes establerts al 

punt 5è del document 1. 
 
3)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 

Acord 94/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 
Ratificació augment de capital de Vila Universitària, S.L. 
 
Exposició de motius 
 
Atès que en data 29 de novembre de 2017 la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. va acordar 

l’augment de capital mitjançant la compensació de crèdits en virtut de la qual la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 € (document 1). 
 
Atès que l’esmentat acord implica la modificació dels estatuts en el sentit d’augmentar el capital social de 
l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna 
d’elles de valor nominal. 

 
D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 
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 132/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 en relació a ratificar 
l’acord de la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel qual la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els estatuts socials 

de la companyia augmentant el capital social de l’esmentada societat. 

 
Vist l'acord CE 135/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, que estableix: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Ratificar l’acord de la Junta 
General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel qual la Fundació Universitat Autònoma 
de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els estatuts socials de la companyia 

augmentant el capital social de l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, dividit en 19.957 participacions 
socials de 300,50€, cadascuna d’elles de valor nominal, d’acord amb el que consta en el document 1; 
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 al 
consell d’administració de Vila Universitària, S.L. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
1)    Ratificar l’acord de la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel qual la 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els 
estatuts socials de la companyia augmentant el capital social de l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, 
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dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna d’elles de valor nominal, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 

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 al consell d’administració de Vila Universitària, S.L. 

 
Acord 95/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 

 
Creació de títols de grau. 
 

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 (documents 1, 2, 3 i 
4). 
 

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 Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l’article 29.1.b del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord CA 29/2017 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 12 de desembre de 2017, que 
estableix: 

 
PRIMER.- Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)    Aprovar la creació dels títols de grau següents: 

a)   Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 
b)   Estudis de Gènere 
c)   Història, Política i Economia / History, Politics and Economics 
d)   Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business. 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon. 

3)     Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
SEGON.- L’aplicació total o parcial de l’apartat PRIMER d’aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord 
corresponent per part del Consell de Govern del dia 13 de desembre de 2017. 
Vist que el Consell de Govern de la UAB de 13 de desembre de 2017 ha pres l’acord següent: 
 

PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents: 

-Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 
-Estudis de Gènere 
-Història, Política i Economia / History, Politics and Economics 
-Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business 
 
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 dels acords 
primer i segon. 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  

 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
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a)   Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 
b)   Estudis de Gènere  
c)   Història, Política i Economia / History, Politics and Economics  

d)   Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business. 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon. 
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 96/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 

 
Extinció de títols de màster universitari. 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents (documents 1, 2, 3, 4 i 5). 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors modificacions, 

així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e i 172 dels Estatuts de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments conduents a 
l’obtenció de títols universitaris oficials. 
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 

modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 
 

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord CA 30/2017 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 12 de desembre de 2017, que 

estableix: informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
PRIMER.- Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la supressió dels títols de màster universitari següents: 
 

a)   Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal 
b)   Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial 
c)   Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida 
d)   Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut 

e)   Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània 
 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

 
3)    Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
SEGON.- L’aplicació total o parcial de l’apartat PRIMER d’aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord 
corresponent per part del Consell de Govern del dia 13 de desembre de 2017. 
 

Vist que el Consell de Govern de la UAB de 13 de desembre de 2017 ha pres l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la supressió dels títols de màster universitari següents: 
 
- Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal 

- Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial 

- Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida 
- Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut 
- Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània 
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SEGON.- Elevar la supressió 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 anteriors,  
 
S'acorda:  
 
1)    Aprovar la supressió dels títols de màster universitari següents: 

 
a)   Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal  

b)   Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial  
c)   Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida 
d)   Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut  
e)   Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània 
 
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 97/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 

 
Creació i modificació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau nous. 
 
Exposició de motius 

 
Ateses la petició de creació de títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l’Escola de Postgrau, i atesa 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta de creació reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1) . 
 
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 CA 31/2017 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 12 de desembre de 2017, que 

estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
PRIMER. Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 
2)    Diploma de Postgrau en Govern Obert Local: Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana. 
 

3)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
4)    Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
SEGON.- L’aplicació total o parcial de l’apartat PRIMER d’aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord 

corresponent per part del Consell de Govern del dia 13 de desembre de 2017. 

 
Vist que el Consell de Govern de la UAB de 13 de desembre de 2017 ha pres l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 
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- Diploma de Postgrau en Govern Obert Local: Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana. 
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de diploma de postgrau propi al Consell Social per tal que 

exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 anteriors,  
 
S'acorda: 

 
1)    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 

 
a)   Diploma de Postgrau en Govern Obert Local: Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana. 
 
2)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 98/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 

 

Accions de l’àmbit societat-universitat 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. 
 
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els 

discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de 
cooperació, dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies 
prioritàries a impulsar, criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb 
l’objectiu de promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió”. 
 
Vist l’acord CSU 07/2016 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social reunida el 27 de novembre 

de 2017, que estableix: 

 
Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar donar continuïtat en l’any 2018 a les actuacions següents: 
a)   Destinar 9.000 euros als Premis Argó (15a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles 
formatius de grau superior. 
b)   Destinar 15.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 

c)   Destinar 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès 
Occidental”. 
 
2)    Aprovar destinar, en l’any 2018, 8.980 euros pel finançament de la representació de la UAB en les 
competicions esportives internacionals de la Xarxa YERUN, YOUNG EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES 
NETWORK. 

 

3)    Aprovar destinar, en l’any 2018, 6.000 euros, en el marc del projecte “d’Estudi d’Impacte del Programa Argó: 
l’Orientació per l’Ocupabilitat”. 
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4)    Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest acord i el punt tercer d’aquest acord al vicerector de 
Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 

5)    Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
6)    Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 
 
7)    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. 

 
Vistos els documents 1,2 i 3, en el que s’expliquen els trets rellevants dels projectes que es proposen dur a terme 
en l’any 2018. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda: 

 
1)    Aprovar donar continuïtat en l’any 2018 a les actuacions següents:  
 
a)   Destinar 9.000 euros als Premis Argó (15a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles 
formatius de grau superior. 
b)   Destinar 15.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 
c)   Destinar 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès 

Occidental”. 
2)    Aprovar destinar, en l’any 2018, 8.980 euros pel finançament de la representació de la UAB en les 
competicions esportives internacionals de la Xarxa YERUN, YOUNG EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES 
NETWORK. 
 
3)    Aprovar destinar, en l’any 2018, 6.000 euros, en el marc del projecte “d’Estudi d’Impacte del Programa Argó: 

l’Orientació per l’Ocupabilitat”. 
 
4)    Comunicar l’apartat a) del punt primer d’aquest acord i el punt tercer d’aquest acord al vicerector de 
Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
5)    Comunicar els apartats b) i c) del punt primer d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 

6)    Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 
 
7)    Supeditar aquest acord a la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a l’any 2018 i 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. 
 
Acord 99/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 

Accions de l’àmbit universitat-empresa a realitzar en l’any 2018. 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària. 

 
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CUE 10/2017 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida el 30 d’octubre de 
2017, que estableix: 
 

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

 
1)    Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2018, amb una aportació de 4.235 euros. 
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2)    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. 
 

3)    Aprovar col·laborar amb la UAB en l’impuls del projecte Hub B-30. amb na aportació de 19.400 euros. 
 
4)    Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin oportuns. 
 
5)    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. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors  
S'acorda: 
 
1)    Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2018, amb una aportació de 4.235 euros. 
 

2)    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. 

 
3)    Aprovar col·laborar amb la UAB en l’impuls del projecte Hub B-30. amb una aportació de 19.400 euros. 
 
4)    Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin oportuns. 
 
5)    Supeditar aquest acord a la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a l’any 2018 i 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. 
 
Acord 100/2017, de 30 novembre, del Ple del Consell Social 
 

Acord relatiu als graus de 180 ECTS a la UAB. 
 

Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’acord relatiu als graus de 

180 ECTS a la UAB (document 1). 
 
Vist el que regula el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, en la seva redacció donada pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, que determina que els 
plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Grau tindran entre 180 y 240 crèdits. 
 

Vist el document-marc sobre l’Arquitectura de les Titulacions a la UAB, aprovat pel Claustre a la sessió de data 15 
de març de 2017, en el qual s’estableixen les condicions que hauran de complir els graus de 180 ECTS a la UAB. 
 
Vist el document de Criteris de Programació dels Estudis Oficials de la UAB, aprovat per la Comissió d’Afers 
Acadèmics a la sessió de data 21 de novembre de 2017, el qual incorpora els elements essencials sobre 
programació inclosos al document-marc sobre l’Arquitectura de les Titulacions a la UAB. 

 

Vist el Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, pel qual el Govern de la 
Generalitat es compromet a que tots els estudiants puguin cursar fins a 240 crèdits amb el mateix suport públic 
que reben actualment en els graus i a que els titulats d'estudis de grau de 180 crèdits, durant els cinc cursos 
posteriors a la seva graduació, tenen dret, com a mínim, a cursar 60 crèdits d'un estudi de màster al mateix preu 
públic vigent dels graus del mateix tipus que el màster que cursin, mitjançant el mecanisme de beques Equitat. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l'acord 116/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de desembre de 2017 que estableix 
 
PRIMER.- Aprovar l’Acord relatiu als graus de 180 ECTS a la UAB, en els termes que s’annexen. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social. 

 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
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QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors  
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar l’Acord relatiu als graus de 180 ECTS a la UAB, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

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. 

 
 

I.1. Comissions del Consell Social 
 

I.1.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 28/2017, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 14 de novembre de 2017. 
 
S'acorda:  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 14 de novembre de 2017. 

 

Acord 29/2017, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de grau. 
 
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, document 4. 
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 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. 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de desembre de 2017 està previst tractar la proposta 
de creació de títols de grau i que, a aquests efectes, es presenta la proposta d’acord següent: 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
-       Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 

-       Estudis de Gènere 
-       Història, Política i Economia / History, Politics and Economics 
-       Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business 
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 dels acords 
primer i segon.  

 QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 està pendent de dur-se a 
terme, i que, per tant, l’acord CA 29/2017 que prengui la Comissió Acadèmica de 12 de desembre de 2017 resta 
subjecte a l’aprovació del Consell de Govern. 

Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
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 S'acorda:  
 
PRIMER. Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

1)    Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
)   Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles)   Estudis de Gènere  
c)   Història, Política i Economia / History, Politics and Economics  
d)   Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business. 
2)   Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i 
segon.  

3)    Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
SEGON.- L’aplicació total o parcial de l’apartat PRIMER d’aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord 
corresponent per part del Consell de Govern del dia 13 de desembre de 2017. 
 

Acord 30/2017, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Extinció de títols de màster universitari. 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents ( document 1, document 2, document 3, 
document 4, document 5) 

 
Vist el que disposa 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 i 172 dels Estatuts de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments conduents a 
l’obtenció de títols universitaris oficials. 

Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació, modificació i supressió 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 conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de desembre de 2017 està previst tractar la proposta 
de extinció de títols de màster universitari i que, a aquests efectes, es presenta la proposta d’acord següent: 

PROPOSTA D'ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la supressió dels títols de màster universitari següents: 

- Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal 
- Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial 
- Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida 
- Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut 

- Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània 
SEGON.- Elevar la supressió 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. 
 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 està pendent de dur-se a 

terme, i que, per tant, l’acord CA 30/2017 que prengui la Comissió Acadèmica de 12 de desembre de 2017 resta 
subjecte a l’aprovació del Consell de Govern. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
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S'acorda: 
 
PRIMER.- Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

1)    Aprovar la supressió dels títols de màster universitari següents: 
a)   Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal  
b)   Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial  
c)   Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida 
d)   Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut  
e)   Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània 

2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer.   
3)    Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius.   
 
SEGON.- L’aplicació total o parcial de l’apartat PRIMER d’aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord 

corresponent per part del Consell de Govern del dia 13 de desembre de 2017.  
 

Acord 31/2017, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació i modificació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau  nous. 
 
Exposició de motius 
 
Ateses les peticions de creació del títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l’Escola de Postgrau, i 

atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta de creació reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1). 
 
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 que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de desembre de 2017 està previst tractar la proposta 
de creació de títol de diploma de postgrau nous i que, a aquests efectes, es presenta la proposta d’acord següent: 
   

PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent:  - Diploma de Postgrau en Govern Obert 
Local: Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana.   
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de diploma de postgrau propi al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències.  
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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 proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 està pendent de dur-se a 
terme, i que, per tant, l’acord CA 31/2017 que prengui la Comissió Acadèmica de 12 de desembre de 2017 resta 
subjecte a l’acord favorable del Consell de Govern.  Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació 
continguda en la part expositiva, 
 

  S'acorda:   
 
PRIMER. Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  1)    Aprovar la 

creació del títol de diploma de postgrau següent:  2)    Diploma de Postgrau en Govern Obert Local: 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana.  3)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua l'execució i el seguiment de l’acord primer.  4)    Comunicar els presents acords a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius.   
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SEGON.- L’aplicació total o parcial de l’apartat PRIMER d’aquest acord queda supeditat a l’aprovació de l’acord 
corresponent per part del Consell de Govern del dia 13 de desembre de 2017.  

Acord 32/2017, de 12 de desembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Informe a la rectora sobre recurs 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: 

1. DNI 48038092Q, estudiant de grau en Gestió Aeronàutica a l’Escola d’Enginyeria, segons consta en el 

document 1. 

2. DNI 47874549A estudiant de màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic a la Facultat de Filosofia i Lletres 

de la UAB, segons consta en el document 2. 

3. DNI 47236530G, estudiant de grau en Història de l’Art a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, segons 

consta en el document 3. 

4. DNI 47969835T, estudiant de grau en Ciència Política i Gestió Pública a la Facultat de Ciències Polítiques i de 

Sociologia de la UAB, segons consta en el document 4 

5. DNI 24433551F, estudiant de grau en Estadística Aplicada a la Facultat de Ciències, segons consta en el 

document 5. 

6. DNI 46826009X, estudiant de màster en Musicologia, Educació Musical a la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

UAB, segons consta en el document 6. 

7. DNI 46976884M, estudiant de grau en Economia a la Facultat de Ciències Econòmiques de la UAB, segons 

conta en el document 7. 

8. Passaport 733334036, estudiant de màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, a la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la UAB, segons consta en el document 8. 

9. DNI 77620247P, estudiant de de màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic a la Facultat de Filosofia i 

Lletres de la UAB, segons consta en el document 9. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 

S’acorda: 

1.  Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 

continuïtat dels estudis de grau en Gestió Aeronàutica, presentat per l’estudiant amb DNI 48038092Q 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 

Càlcul i per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 

2.  Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, presentat per l’estudiant amb DNI 47874549A 

de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 4.4 i 4.6 de la 

Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 

al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 

Treball de Fi de Màster i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
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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 Història de l’Art, presentat per l’estudiant amb DNI 47236530 G la Facultat de Filosofia 

i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 

Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 

l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Treball de Fi de Grau i per 

tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 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 Ciència Política i Gestió Pública, presentat per l’estudiant amb DNI 

47969835 T la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 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 Metodologia de l’Anàlisi Política i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui 

matricular-se en el curs 2017-2018. 

5. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Estadística Aplicada, presentat per l’estudiant amb DNI 24433551 F 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 Anàlisi de la Supervivència i 

Fiabilitat i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se només de les assignatures repetides de segon 

semestre del 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 Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga, presentat per 

l’estudiant amb DNI 46826009 X de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que 

estableixen els articles 4.4 i 4.6 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 Tècniques Aplicatives de l’Etnomusicologia i per tant, autoritzar que 

l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 

7. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Economia, presentat per l’estudiant amb DNI 46976884 M de la Facultat d’Economia, 

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 Econometria I i per tant, 

autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 

8. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, presentat per l’estudiant amb passaport 

733334036 de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 4.4 

i 4.6 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i 

considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de 

l’assignatura Treball de Fi de màster i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-

2018. 

9. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic, presentat per l’estudiant amb DNI 77620247P 
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de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 4.4 i 4.6 de la 

Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 

al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 

Treball de Fi de Màster i Art, Història i Pensament, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el 

curs 2017-2018. 
 
 

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

 
Acord 114/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Acta de la sessió del dia 15 de novembre de 2017. 

S'acorda: 

Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 15 de novembre de 2017. 

 

Acord 115/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació del document 2 aprovat en acord CE 57/2017, relatiu als preus dels estudis propis de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats 
estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2017-2018. 
Exposició de motius 

Vista la proposta de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a la necessitat d’incloure, en el document 2 
aprovat en acord CE 57/2017, que els preus del màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la 
Música Antiga- especialitat Recerca en Musicologia i Educació Musical- són d’aplicació als estudiants que han 

accedit als estudis amb anterioritat al curs acadèmic 2017-2018. 
Vist l’acord CE 57/2017 pres per la Comissió Econòmica de 7 de juliol en el qual s’acorda: 1) Aprovar els preus 
dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis 

acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2017-
2018, d’acord amb el que consta en el document 2. 2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

S'acorda: 
1)    Modificar el document 2 aprovat en acord CE 57/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB 
de data 7 de juliol, segons el que consta en el document 1 del present acord i en el sentit que: 
a)   En el punt 2. Estudis de màsters universitaris oficials de l’annex I del document 2 aprovat en acord CE 
57/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de data 7 de juliol, s’incorpori, en l’apartat 

2.1.1.4., el text “(aplicació exclusivament als i les estudiants que accedeixen als estudis el curs acadèmic 2017-
2018)” i en l’apartat 2.1.4.42 s’incorpori el text “Aquests preus també són d'aplicació per a l'Especialitat 

Interpretació de la Música Antiga als i les estudiants que han accedit als estudis amb anterioritat al curs acadèmic 
2017-2018”. 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, als 
efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
Acord 116/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Preus dels estudis de màster universitari del curs acadèmic 2018/2019, per a estudiants estrangers no residents 
que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea. 
Exposició de motius 
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica pel que fa als preus dels estudis de màster 
per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
corresponents al curs 2018-2019. 

Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell 
d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a 
l’ensenyament de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els convenis 
o tractats internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 
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Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers anys 
acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin membres 
de la Unió Europea. 

Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’article 28.3.c) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
S'acorda: 
1)    Aprovar, per al curs 2018/2019, els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents 
que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el document 1, els 

quals estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels serveis acadèmics de les universitats 
públiques de Catalunya per al curs 2018/2019. 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal 
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 117/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Modificació de les tarifes del Servei de Llengües de la UAB corresponents al curs 2017-2018. 
Exposició de motius 
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a la modificació de 
les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2017-2018 (documents 1 i 2). 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord CE 33/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 18 de maig de 2017 pel qual 
s’acorda aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2017-2018, d’acord amb el que consta en 
el document 2. 
Atesa la proposta de modificació de tarifes presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
S'acorda: 

1)    Aprovar la modificació de les tarifes del Servei de Llengües de la UAB corresponents al curs 2017-2018, que 
s’actualitza en relació a l’import corresponent als costos de gestió de matrícula en funció de la tipologia de curs, 
d’acord amb el que consta en el document 2. 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
 
Acord 118/2017, de 20 de desembre, 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 a 30 

de novembre 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 119/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Condicions financeres de les operacions d’endeutament a curt termini contractades amb la Caixa d’Enginyers.   
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Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Vist l’acord 05/2017 pres pel Ple del Consell Social, en data 21 de febrer, en el qual s’aprova: 1) Acordar, perquè 
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt 
termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 30 milions d’euros, 
d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres despeses, que 

acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2)Les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social; 3)Comunicar 
aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
Vist l’informe tècnic de data 12 de desembre de 2017 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de les 

pòlissa de crèdit amb la Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document 1), en els que es fa constar que 
la pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 

-       L’endeutament està aprovat pel Consejo de Ministros amb data 17 de novembre de 2017. 
-       Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
S'acorda: 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions 

d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data 12 de desembre de 2017 amb la Caixa d’Enginyers, 
d’import 1 milió d’euros. 
 
Acord 120/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 de novembre 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 31 d’octubre 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 30 de novembre 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 121/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca universitària. 

Exposició de motius 
Vista la tramitació de la despesa per a la contractació de subministrament d’una aplicació informàtica per a l’Àrea 
de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons expedient de contractació 48/2017. 
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. 
Vist l’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual s’aprova: 1) Acordar que el 
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, aprovi 
les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost 
base de licitació, IVA exclòs).; 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel 

procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, 
IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 
semestre de l’exercici social en curs.; 3) Aplicar el procediment previst al punt segon d’aquest acord a les 

pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu 
import.; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als expedients de contractació 
administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin  un compromís de  despesa 
pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).; 5) Encarregar al  

vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
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Vist l’acord PLE 02/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual es modifica el Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el sentit que la Comissió Econòmica del Consell 
Social tingui la competència d’aprovar, per delegació del Ple, la programació i la despesa pluriennal de la 

Universitat, a proposta del Consell de Govern. 
Vist l’acord 08/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual, entre 
d’altres, s’acorda delegar en la Comissió d’Economia i d’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 tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 

Vist el Certificat emès en data 23 de novembre de 2017 pel vicerector d’Economia i de Campus  d’existència de 
crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de subministrament d’una aplicació 
informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona d’acord amb els imports i anualitats 
que s’inclouen al mateix. 
Vista la proposta d’acord de la Comissió d’Economia i d’Organització realitzada el 27 de novembre de 2017 que 

estableix: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la 
recerca universitària i l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de 

subministrament d’una aplicació informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
segon document  que s’annexa; 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. Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  Per tot això, a la vista de les 
consideracions   
S'acorda:  
1)  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca 

universitària, amb existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de 
subministrament d’una aplicació informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
d’acord amb el que consta en el document 1.  
2)  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 

Acord 122/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’any 2017. 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

Vist l’acord 86/2016 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 21 de desembre, pel qual s’aprova el 
pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2017, d’acord amb el que consta en el document PLE 
131/12-2016. 
 
Vist l’acord PLE 85/2017 pres pel Ple del Consell Social de 30 de novembre, que acorda modificar el punt quart de 

l’acord PLE 82/2016  pres pel Ple del Consell Social de data 21 de desembre, substituint el seu redactat pel 
següent text literal: Aprovar destinar, en l’any 2017, 1.000 euros al Servei d’Activitat Física de la UAB pel 
finançament d’equipament esportiu dels equips de la UAB que competeixen en representació d’aquesta en la xarxa 
YERUN (Young European Research Universities Network). 
Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord CE 122/2017. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social   

 
S'acorda: 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del 
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 

Acord 123/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
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Modificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
  
Exposició de motius 

 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de modificar la normativa d’aprovació de despeses en el  
marc de la tramitació dels expedients de contractació administrativa que impliquin compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal per a la UAB.  
Vist el que disposa l’article 89, lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,  d’Universitats de Catalunya, pel que fa  
a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal. 

Atès el que disposen els articles 109  i 110  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de 
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa pluriennal. 
 
Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB  el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al 

Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal. 
 

Vist el que disposen els articles 13, apartat 2 i  l’article 28, apartat 2, lletra d) del Reglament d’Organització i 
Funcionament del Consell Social pel que fa a les competències del Consell Social en matèria d’aprovació de la 
programació i despesa pluriennal de la universitat. 
 
Vista  la Resolució  de  la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències  del rector, en matèria de 
contractació  administrativa, en determinats òrgans de la universitat. 
 

Vist l’acord de PLE 07/2017 del Ple del Consell Social, de 21 de febrer,  que estableix el següent: 1) Acordar que el 
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, aprovi 
les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost 
base de licitació, IVA exclòs). 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel 
procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, 
IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 

semestre de l’exercici social en curs. 3) Aplicar el procediment previst al punt segon d’aquest acord a les 
pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu 
import. 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als expedients de contractació 
administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin  un compromís de  despesa 
pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 5) Encarregar al  
vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 6) Comunicar el present acord al 
Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la implementació de la normativa durant el període de vigència de la reforma la qual ha posat de manifest la 
necessitat d’introduir modificacions per tal adaptar-la millor a la realitat del procediment de contractació 
administrativa. 
 
Vist l’acord 120/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 que estableix: 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de modificació de l’Acord pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 en 

matèria de simplificació del procediment d’aprovació de les despeses pluriennals, el qual quedarà redactat en els 
termes següents:  
 
PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les 
despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de 

licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social. 
 
SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost 
genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb 
l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 
semestre de l’exercici social en curs. 
 

TERCER. Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius que 
impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
 

QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de 
caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el 
Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la  Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell 

de Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. 



BOUAB Núm. 157  -  Desembre / 2017     pàg. 27 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst als acords primer,  segon i tercer.  
SEGON. Elevar aquest acord  al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
QUART. Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 

1)    Aprovar la modificació de l’acord PLE 07/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de febrer de 2017, 
en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de les despeses pluriennals, el qual queda redactat en els 
termes següents: 
a)   Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació 
administrativa, aprovi les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent 
amb un valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 
b)   Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació del 

pressupost genèric que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA 
exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del 
semestre de l’exercici social en curs. 
c)   Aplicar el procediment previst als punts primer i segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes 
administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
d)   Autoritzar al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de caràcter anual o pluriennal, 

provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre 
que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del 
CSUC. Amb aquesta finalitat, la  Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de Govern, i  la 
Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. 
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst ens els punts primer, segon i tercer d’aquest acord. 
e)   Informar, amb caràcter anual, a la Comissió Econòmica del Consell Social sobre les despeses pluriennals del 

pressupost específic pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ (pressupost base 
de licitació, IVA exclòs). 
2)    Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
3)    Comunicar el present acord al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Acord 124/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018. 

Exposició de motius 

 Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la 
pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat.   

Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Atès el que disposen  les Bases d’execució 

del Pressupost 2017 de la UAB aprovat pel Consell Social el 21 de desembre de 2016 i d’acord amb la seva 
disposició final única que diu: “La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2017, 
prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents”.   

Vist que el Ple del Consell Social va aprovar en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2017 els Criteris Bàsics 
per a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2018 (Acord PLE 78/2017). 

Vist l’acord 112/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 que estableix: PRIMER.- 
Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del 

pressupost UAB 2018”,  que s’annexa; SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les 
seves competències; TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment 
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d’aquests acords.  Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  Per tot això, a la vista de les consideracions 
anteriors,   

S'acorda:  

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  1)    Aprovar el document 
“Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018”, d’acord amb 
el que consta en el document 1. 

2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

3)    Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el present acord. 
 

Acord 125/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Autorització a LGAI Technological Center l’ús d’uns terrenys a la UAB 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i de Campus en relació amb la sol·licitud de LGAI TechnologicaL 

Center, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i 
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar l’ús 
de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori. 
 
Atès que per acord núm. 40/2010 del Ple del Consell Social de data 28 d’octubre de 2010, la UAB va cedir l’ús a 

LGAI TechnologicaL Center, SA  d’una porció del terreny annex a l’edifici on està ubicat el Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb la superfície disponible necessària per donar ús a 450 places 

de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29 d’octubre de 2010 
i, per tant,  finalitzarà el 29 d’octubre de 2013. 
 
Atès que per acord núm. 72/2013 del Ple del Consell Social de data 28 de novembre de 2013, la UAB va cedir l’ús 

a LGAI TechnologicaL Center, SA  d’una porció del terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està ubicat el 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, corresponent a 132 
places de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys i, per tant,  finalitzà el 3 de desembre de 2016. 
 
Atès que per acord núm. 08/2017 del Ple del Consell Social de data 21 de febrer de 2017, la UAB va cedir l’ús a 
LGAI TechnologicaL Center, SA  d’una porció del terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està radicat el 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, corresponent a 132 

places de pàrquing, aproximadament, per un termini d’un any i, per tant, finalitzarà el 3 de desembre de 2017. 
 
Atès que és voluntat de LGAI TechnologicaL Center, SA de tornar a gaudir l’ús d’una superfície de terreny de 2.700 
m2, corresponent a 132 places de pàrking, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal de l’edifici on està 

ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya –identificat segons plànol annex- per un 
període de 3 anys. (Document 1) 
 

Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atès l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la 
competència i la publicitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Vist l’acord 125/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 que estableix: Primer.- 
Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 
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-       Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing, 
aproximadament (identificada en el plànol annex).  

-       Preu: 33.000,00 € anuals (IVA exclòs) i subjecte a revisió anual d’acord amb l’IPC estatal. 
-       Termini de duració: 3 anys, des del 3 de desembre de 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-ho per un 
període d’un any. 
-       Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’aparcament de vehicles al voltant de l’edifici on 
està radicat el LGAI per als seus usuaris (132 places aproximadament). 
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; Tercer.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de 
l’acompliment d’aquest acord; Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 
competències; Cinquè.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia. 
 

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)  Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI Technological Center, SA d’acord amb el següent: 
 
-       Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General 
d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de pàrquing, 

aproximadament (identificada en el plànol del document 1). 
 
-       Preu: 33.000,00 € anuals (IVA exclòs) i subjecte a revisió anual d’acord amb l’IPC estatal.  
 
-       Termini de duració: 3 anys, des del 3 de desembre de 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-ho per un 
període d’un any. 

 
-       Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’aparcament de vehicles al voltant de l’edifici on 
està radicat el LGAI per als seus usuaris (132 places aproximadament). 
 
2)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 

 
3)  Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
4)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB als efectes de les gestions que siguin 
oportunes per fer efectiu el present acord. 
 
Acord 126/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Dissolució i liquidació de la Fundació Privada Gespa. 
Exposició de motius 
 
Atès que la Fundació Gespa va ser constituïda per la UAB en data 14 de maig de 1998 mitjançant l’atorgament de 
carta fundacional davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Teodoro López Cuesta, sota el núm. 2.002 del seu 

protocol, amb la finalitat fundacional de donar servei educatiu a la primera infància. 
 
Ates que es va posar de manifest la impossibilitat d’assolir les finalitats fundacionals degut al fort deteriorament 
de l’edifici, on estaven ubicats els espais i instal·lacions de l’Escola Bressol Gespa, que implicava unes inversions 
quantioses. La Fundació Gespa no disposava dels recursos necessaris per fer front a les inversions que requereix 
l’edifici; i la UAB tampoc disposava d’una partida pressupostària extraordinària per fer front a aquesta inversió. En 
aquest context, per acord núm. 39/2015, de 13 d’abril de 2015, el Consell de Govern de la UAB va acordar donar 

la seva conformitat a la prestació del servei d'escola bressol per al personal de la UAB mitjançant un conveni amb 
l'Escola Bressol La Llar d'en Pitus i a no realitzar obres a l'edifici de la Gespa. 
 

Atès el susdit acord núm. 39/2015, de 13 d’abril de 2015, del Consell de Govern de la UAB, en data 30 d’abril de 
2015, el Patronat de la Fundació Gespa va acordar sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya l’autorització de cessament d’activitats de l’Escola Bressol Gespa, amb efectes de 31 de juliol de 2015, 
que va ser autoritzat mitjançant Resolució ENS/1542/2015, de 19 de juny, del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC núm 6910 de 10 de juliol de 2015. 
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Atès que en data 13 de juliol de 2015, la Fundació Gespa i la representant de les treballadores van arribar a un 
acord d’extinció dels contractes de totes les treballadores de la Fundació. Per tant, en el moment de la dissolució 
no hi ha treballadors afectats, atès que tots els contractes de treball es van extingir amb efectes del dia 31 de 

juliol de 2015. 
Atès que en data 11 de maig de 2016 (document 1) el Patronat de la Fundació Gespa va acordar (i) la dissolució i 
liquidació de la Fundació Gespa per impossibilitat d’assolir les seves finalitats, de conformitat amb l’article 335-4-
b) i següents de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques; (ii) el cessament dels seus patrons i la transformació dels patrons en liquidadors; (iii) i l’aprovació del 
balanç de dissolució i liquidació a 0 euros, la qual cosa determinà la impossibilitat de cedir els actius i passius 

global a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona segons el que determina l’article 32 dels Estatuts de la 
Fundació. 
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 127/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 que estableix: PRIMER.- 
Ratificar l’acord del patronat de la Fundació Gespa de data 11 de maig de 2016 pel qual es va acordar la seva 
dissolució i liquidació per impossibilitat d’assolir les seves finalitats en els termes del document 1, aprovant el 
balanç de dissolució i liquidació a 0 euros; 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 als liquidadors de la Fundació Gespa. 

 
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)    Ratificar l’acord del patronat de la Fundació Gespa de data 11 de maig de 2016 pel qual es va acordar la seva 
dissolució i liquidació per impossibilitat d’assolir les seves finalitats en els termes del document 1, aprovant el 
balanç de dissolució i liquidació a 0 euros. 
 

2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu, i als liquidadors de la Fundació Gespa. 
 
Acord 127/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Ampliació de capital de SIGMA Gestió Universitària, AIE. 

Exposició de motius 
Atès que en data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de 29 
d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el 
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en el 

marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema integrat de 
gestió acadèmica SIGMA. 
Atès que en data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Univesidad 
de Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel 
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i 

millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió 
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del 
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA. 

 
Actualment la relació de socis i del capital de l’esmentada agrupació és el següent: 
 
 Soci Capital Percentatge 

Universitat Autònoma de Barcelona 250.662,04 13,62% 
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Universitat Autónoma de Madrid 241.606,87 13,13% 
Universidad Carlos III 207.349,18 11,26% 
Universitat Pompeu Fabra 196.530,96 10,68% 

Universidad Pública de Navarra 200.137,03 10,87% 
Universidad de Valladolid 238.000,79 12,93% 
Universidad de Zaragoza 259.637,23 14,11% 
Universidad de Córdoba 209.152,21 11,36% 
Fundació Universitària Balmes 18.782,00 1,02% 
Universidad de Burgos 18.782,00 1,02% 

Total 1.840.600,31 100% 
 
Atès que SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE actualment té el reconeixement de mitjà propi i servei tècnic dels 
poders adjudicadors (entitats) que són sòcies a l’empara del que estableix l’article 24.6 del text refós de la llei de 
contractes del sector públic, aprovat per reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Atès que l’article 32 de la nova llei de contractes del sector públic, aprovat per llei 9/2017, de 8 de novembre, 
exigeix per ser considerat mitjà propi respecte un o varis poders adjudicadors, que més del 80% de les activitats 

es portin a terme per encàrrec de les entitats respecte les quals siguin mitjà propi, la qual cosa implica ampliar el 
nombre de socis. 
Atès que el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE té previst augmentar el capital en un 
4,2%, per incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, 
resultant la distribució del capital d’acord amb el que estableix el document 1. 
Atès que la primera ampliació de capital es té previst executar-la properament i es té previst que acudeixi la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) mitjançant l’ampliació del capital social de l’AIE en la xifra 

de 18.782 euros, deixant-lo en 1.859.382,31 euros, en els termes del  document 1. 
Atès que després d’aquestes quatre ampliacions de capital, la UAB passarà d’ostentar un 13,62% del capital social 
a un 13,03%. 
D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 
participació de la Universitat en altres entitats. 

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 130/2017 pres la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 que estableix: PRIMER.- 
Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en un 4,2%, per 
incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, resultant la 
distribució del capital d’acord amb el que estableix el document annex. L’execució cadascuna d’aquestes quatre 

(4) ampliacions de capital hauran de ser objectes d’un acord del Consell d’Administració de SIGMA, Gestió 
Universitària AIE i hauran de ser notificades al Consell Social; SEGON.- Donar conformitat a l’execució de la 
primera ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE projectades, per incorporar a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), en els termes establerts al punt 5è del document annex;  
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; QUART.-. Encarregar 
al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment de l'acord primer; CINQUÈ.- Comunicar els 
presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 

efectius. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
S'acorda: 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)    Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en un 4,2%, per 

incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, resultant la 
distribució del capital d’acord amb el que estableix el document 1. 
L’execució de cadascuna d’aquestes quatre (4) ampliacions de capital hauran de ser objectes d’un acord del 
Consell d’Administració de SIGMA, Gestió Universitària AIE i hauran de ser notificades al Consell Social. 
2)    Donar conformitat a l’execució de la primera ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE, per 
incorporar la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en els termes establerts al punt 5è del 
document 1. 

3)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 

 
Acord 128/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Proposta de participació de la UAB en l’Institut d’Economia de Barcelona. 
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Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per tal que la Universitat Autònoma de 

Barcelona participi en el patronat de la ‘Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona’ (Fundació) amb CIF G-
64842446.  
 
Atès que la Fundació és una entitat sense ànim de lucre, subjecte al llibre tercer del codi civil de Catalunya i als 
seus estatuts, que té per objecte: ‘a) La promoción y realización de estudios de economía aplicada. B) Como 
consecuencia de lo anterior, elaborar informes y dictámenes sobre federalismo fiscal y políticas de regulación, 

entre otros. C) La creación de un cuerpo de científicos de élite referenciado por la Fundación‘ (art.7.1) document 
1-. 
Atesa la valoració estratègica realitzada pel responsable polític de la proposta perquè la Universitat participi en 
aquesta Fundació (document 2). 
 

Atesa la valoració econòmica lliurada per l’Àrea d’Economia (documents 3 i document 4). 
 

Atesa la valoració jurídica lliurada pel gabinet jurídic (document 5). 
 
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 129/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 que estableix: 
PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la ‘Fundació Privada 
Institut d’Economia de Barcelona’ amb CIF G-64842446; SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per 
tal que exerceixi les seves competències; TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics 
l'execució i el seguiment d’aquests acords; QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per 

tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda: 

 
1)    Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la ‘Fundació Privada Institut 
d’Economia de Barcelona’ amb CIF G-64842446. 
2)    Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
3)    Comunicar el presents acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu 
Acord 129/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Tarifes del servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2018.  
 
Exposició de motius 
 
Vista la sol·licitud de la Vicegerent d’Economia en relació a la proposta de tarifes del Servei d’Activitat Física de la 

UAB per a l’exercici 2018. 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S'acorda: 
 

1)    Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2018, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
2)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es 

duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 130/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes dels serveis Científico-Tècnics per a l’any 2018. 

 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
serveis científico-tècnics següents: Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció; Servei d’Anàlisi Química; 
Servei d’Estabulari; Servei d’Estadística Aplicada; Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria; 

Servei de Difracció de Raigs X; Servei de Genòmica i Bioinformàtica; Servei de Granges i Camps Experimentals; 
Servei de Microscòpia; Servei Planta de Tecnologia dels Aliments; Servei d'Informació Bibliogràfica i de 
Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya; Unitat de Garantia de Qualitat; Unitat Tècnica de 
Protecció Radiològica; Laboratori de Luminiscència i Espectroscòpia de Biomolècules; Servei de Proteòmica i de 
Biologia Estructural i  Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 

Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
S'acorda: 
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2018 dels següents serveis científico-tècnics següents:  
a)    Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b)    Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document 2. 
c)    Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document 3. 

d)    Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document 4. 
e)    Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document 5. 
f)      Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document 6. 
g)    Servei de Genòmica i Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el                               document 7. 
h)     Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document 8. 
i)      Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document 9. 

j)      Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document 10. 
k)     Servei d'Informació Bibliogràfica i de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i Art de Catalunya, d’acord 
amb el que consta en el document 11. 
l)      Unitat de Garantia de la Qualitat, d’acord amb el que consta en el document 12. 
m)   Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document 13. 
n)     Laboratori de Luminiscència I Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 14. 
o)    Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural, d’acord amb el que consta en el document 15. 

p)    Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document 16. 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Acord 131/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes dels laboratoris de prestació de serveis per a l’any 2018.  

Exposició de motius 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
laboratoris de prestació de serveis següents: Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori d’Anàlisi 
Palinològiques, Laboratori de Bioseguretat Alimentària; Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a 
Sistemes Embedded; Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica; Laboratori de Simulació de Dinàmiques 
Socio-Històriques; Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual; Servei d’Anàlisi de Fàrmacs; Servei 

d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica; Servei d’Anàlisi i d’Aplicacions Microbiològiques; Servei de Bioquímica Clínica 
Veterinària; Servei de Datació per Triti i Carboni 14; Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària; Servei de 
Dosimetria Biològica; Servei de Nutrició i Benestar Animal; Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge; Servei 
d’Endocrinologia i Radioimmunoanàlisi; Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics; ; Servei d’Hematologia Clínica 
Veterinària; Servei d’Investigacions Neurobiològiques; Servei Forènsic Ambiental; Servei Veterinari de 
Bacteriologia i Micologia; Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia; Serveis Integrats d’Animals de Laboratori; 
Servei of Inorganic Geochemistry for Paleoclimatology and Paleoceanography; Unitat de Patologia Murina i 

Comparada; Unitat de Producció de Vectors Virals i Planta Pilot de Fermentació. 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,   
S'acorda: 
1)  Aprovar les tarifes per a l’any 2018 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
a)Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document 1. 

b)Laboratori d’Anàlisis Palinològiques, d’acord amb el que consta en el document 2. 
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c)Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d’acord amb el que consta en el document 3. 
d)Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a sistemes Embdded, d’acord amb el que consta en el 
document 4. 

e)Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica, d’acord amb el que consta en el document 5. 
f)Laboratori de Simulació de Dinàmiques Socio-històriques, d’acord amb el que consta en el document 6. 
g)Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual, d’acord amb el que consta en el document 7. 
h)Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document 8. 
i)Servei d’Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica, d’acord amb el que consta en el document 9. 
j)Servei d’Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document 10. 

k)Servei de Bioquímica Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document 11. 
l)Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document 12. 
m)Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària, d’acord amb el que consta en el document 13. 
n)Servei de Dosimetria Biològica, d’acord amb el que consta en el document 14. 
o)Serveis de Nutrició i Benestar Animal, d’acord amb el que consta en el document 15. 

p)Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge, d’acord amb el que consta en el document 16. 
q)Servei d’Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi, d’acord amb el que consta en el document 17. 

r)Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics, d’acord amb el que consta en el document 18. 
s)Servei d’Hematologia Clínica Veterinària, d’acord amb el que consta en el document 19. 
t)Serveis d’Investigacions Neurobiològiques BRAINSTAIN, d’acord amb el que consta en el document 20. 
u)Servei Forènsic Ambiental d’acord amb el que consta en el document CE 21. 
v)Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia, d’acord amb el que consta en el document 22. 
w)Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia, d’acord amb el que consta en el document 23. 
x)Serveis Integrats d’Animals de Laboratori, d’acord amb el que consta en el document 24. 

y)Service of Inorganic Geochemistry for Paleoclimatology and Paleoceonography, d’acord amb el que consta en 
eldocument25. 
z)Unitat de Patologia Murina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document 26. 
aa)Unitat de Producció de Vectors Virals, d’acord amb el que consta en el document 27. 
bb)Planta Pilot de Fermentació: Unitat de desenvolupament de bioprocessos, d’acord amb el que consta en el 
document 28. 

2) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
Acord 132/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes dels Instituts i Centres de Recerca propis per a l’any 2018.  
Exposició de motius 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
Instituts i Centres de Recerca propis per a l’any 2018 següents: Institut de Neurociències i Servei d’Estabulari de 
Ratolins -CBATEG. 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 

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

1)  Aprovar les tarifes per a l’any 2018 dels Instituts i Centres de Recerca Propis següents: 
a)    Institut de Neurociències, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b)    Servei d’Estabulari de Ratolins - CBATEG, d’acord amb el que consta en el document 2. 
2)     Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Acord 133/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes del Laboratori de Preparació de Làmines Primes per a l’any 2018.  
 

Exposició de motius  
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes del 
Laboratori de Làmines Primes de l’any 2018. 
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Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda: 

 
1)     Aprovar les tarifes per a l’any 2018 del Laboratori de Preparació de Làmines Primes, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
  

Acord 134/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes de Nitrogen líquid. 
 
Aquest punt de l'ordre del dia no es va tractar, finalment, a la reunió de la Comissió Econòmica. 
Acord 135/2017, de 20 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Ratificació augment de capital de Vila Universitària, S.L. 

Exposició de motius 

Atès que en data 29 de novembre de 2017 la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. va acordar 

l’augment de capital mitjançant la compensació de crèdits en virtut de la qual la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 € (document 1). 

Atès que l’esmentat acord implica la modificació dels estatuts en el sentit d’augmentar el capital social de 
l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna 
d’elles de valor nominal. 

D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 
participació de la Universitat en altres entitats. 

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 132/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 en relació a ratificar 
l’acord de la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel qual la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els estatuts socials 
de la companyia augmentant el capital social de l’esmentada societat. 

Vista la proposta d’acord CE 135/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 20 de desembre, 
que estableix: 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Ratificar l’acord de la Junta 
General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel qual la Fundació Universitat Autònoma 
de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els estatuts socials de la companyia 

augmentant el capital social de l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, dividit en 19.957 participacions 
socials de 300,50€, cadascuna d’elles de valor nominal, d’acord amb el que consta en el document 1; 

2)Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el 
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present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu i al 
consell d’administració de Vila Universitària, S.L. 

Prenent en consideració que la reunió de la Comissió Econòmica està pendent de dur-se a terme, i que per tant, 
l’acord PLE 94/2017 que es proposa per al Ple de 20 de desembre de 2017 resta subjecte a l’acord favorable de la 
Comissió Econòmica. 

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)    Ratificar l’acord de la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel qual la 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els 
estatuts socials de la companyia augmentant el capital social de l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, 
dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna d’elles de valor nominal, d’acord amb el que consta 
en el document 1 i que estableix el següent: 

a)   S’autoritza augmentar el capital social de Vila Universitària en la xifra de 1.704.436,00 euros, mitjançant 
l’emissió i posada en circulació de 5.672 noves participacions socials, de classe i sèrie única, nominatives, d’igual 
valor nominal i contingut de drets, i numerades correlativament de la 14.286 a la 19.957, ambdues incloses.  

b)   Les noves participacions socials s’emeten pel seu valor nominal de 300,50 euros cadascuna d’elles, i amb una 
prima d’emissió de 6,36€ por participació social, és a dir, una prima total de 36.073,92€. 

c)   Les esmentades noves participacions socials hauran de ser íntegrament desemborsades en el moment de la 
subscripció mitjançant: 

i)   FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, A, NIF G-61612925, amb domicili en l'edifici A, seu de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, Campus Universitari de Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, 
constituïda mitjançant escriptura autoritzada per la Notària de Barcelona, senyora. Mª Isabel Gabarró Miquel, el 24 
de febrer de 1998, amb el núm. 556 de Protocol, i inscrita i classificada amb el núm. 1192 del Registre de 

Fundacions de la Generalitat de Catalunya, és titular d’un crèdit de data 3 de desembre de 2.010 per import d’ 
1.144.902,55€ i amb venciment el dia 20 de novembre de 2.017, i d’un altre crèdit de data 25 de juny de 2.014 
per import 595.607,32€, amb venciment el dia 20 de novembre de 2.017. FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA procedeix a la compensació dels esmentats crèdits a càrrec de la societat, que són líquids, vençuts 
i exigibles. 

ii)  FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, aporta el primer crèdit per import d’1.144.902,55€, i 
aporta el segon crèdit, per import de 595.607,32€, per una quantia total d’1.740.509,92€, dels quals 
1.704.436,00€ corresponen al capital subscrit i 36.073,92€ a la prima d’emissió. Subscriu, en conseqüència, 5.672 
noves participacions socials, números 14.286 a 19.957 ambdós inclosos, de 300,50€ de valor nominal cadascuna 

d’elles. Als efectes de l’article 160.f de la Llei de Societats de Capital, manifesta que l’aportació realitzada no 
suposa un actiu essencial per a la societat aportant. 

iii)El desemborsament corresponent a les participacions socials subscrites, s’efectua mitjançant la compensació 
dels esmentats crèdits. Queden, en conseqüència, les noves participacions socials totalment subscrites i 
desemborsades. 

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 al consell d’administració de Vila Universitària, S.L. 
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I.2. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

Acord 111/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 27 de setembre de 2017. 

 
Acord 112/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa  l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la 
pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 

que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atès el que disposen  les Bases d’execució del Pressupost 2017 de la UAB aprovat pel Consell Social el 21 de 
desembre de 2016 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: 

 
“La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2017, prorrogable fins a l'aprovació dels 
pressupostos següents”. 

 
Vist que el Consell de Govern de la UAB va aprovar en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 2017 els Criteris 
Bàsics per a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2018. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió de 27  de novembre de 2017 va informar 
favorablement el document de “Criteris  bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació  dels 

pressupost UAB 2018”. 
 
Vist l'article 3, lletra  l) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de 
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives  a l’aprovació del pressupost 

anual. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus,  el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2018”,  que s’annexa. [Document] 

 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

Acord 113/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 

 
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 

http://www.uab.cat/doc/Prorroga_pressupost_UAB_2017_CG131217
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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.  
 
Atès que en data 31 d’octubre de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic es va donar per assabentada del Model 
de Dedicació Acadèmica i en data 27 de novembre de 2017 va informar favorablement l’esmentat model i el va 
elevar al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 

Atès que en data 22 de novembre de 2017 el Claustre va acordar aprovar el document del model dedicació 

acadèmica del personal docent de la UAB. 
 
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. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Model de Dedicació Acadèmica del professorat de la UAB, de conformitat amb l’annex adjunt. 
[Document] 

 
Segon.- Establir la seva entrada en vigor pel curs acadèmic 2018-2019.   

 
Tercer.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Acord 114/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
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. 
  
Atès que en data 31 d’octubre de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic es va donar per assabentada del Model 

de de plantilles teòriques del PDI de departaments i unitats docents hospitalàries. 
 
Atès que en data 22 de novembre de 2017 el Claustre va acordar aprovar el document del model de les plantilla 
teòrica del personal acadèmic dels departaments i de les unitats docents hospitalàries de la UAB. 
  
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. 

  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
   

http://www.uab.cat/doc/Model_Dedicacio_Academica_professorat_CG131217


BOUAB Núm. 157  -  Desembre / 2017     pàg. 39 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el model de plantilla teòrica del personal acadèmic de departaments i de les unitats docents 

hospitalàries de la UAB. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords 
 
Acord 115/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 

Vist el que disposa l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2017, el qual estableix una taxa de reposició de fins a un màxim del 100% en el cas de les places del personal 
d’administració i serveis de les universitats públiques sempre i quan per part de l’Administració Pública de la qual  
en depenguin autoritzin les corresponents convocatòries,  i prèvia acreditació que l’oferta d’ocupació pública de les 
esmentades places no afecti al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària establerts per la universitat 

corresponent, ni de la resta de límits fixats a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

 
Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser 
aprovada pel respectiu òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2017. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 de novembre de 2017 ha informat 

favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació del PAS de la UAB per a l’exercici de 2017. 
  
Vist l'article 3, lletra   d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de 
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració 
universitària i dels recursos humans. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a proposta del  vicerector de Personal d’Administració i Serveis, el Consell de Govern ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2017, que s’annexa. [Document] 

 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
Acord 116/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 

 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’acord relatiu als graus de 
180 ECTS a la UAB.  
 
Vist el que disposa 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 regula el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, en la seva redacció donada pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, que determina que els 
plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de Grau tindran entre 180 y 240 crèdits.  
 
Vist el document-marc sobre l’Arquitectura de les Titulacions a la UAB, aprovat pel Claustre a la sessió de data 15 
de març de 2017, en el qual s’estableixen les condicions que hauran de complir els graus de 180 ECTS a la UAB.  

 
Vist el document de Criteris de Programació dels Estudis Oficials de la UAB, aprovat per la Comissió d’Afers 
Acadèmics a la sessió de data 21 de novembre de 2017, el qual incorpora els elements essencials sobre 

programació inclosos al document-marc sobre l’Arquitectura de les Titulacions a la UAB. 
 
Vist el Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, pel qual el Govern de la 

Generalitat es compromet a que tots els estudiants puguin cursar fins a 240 crèdits amb el mateix suport públic 

http://www.uab.cat/doc/Model_plantilla_teorica_PDI_CG131217
http://www.uab.cat/doc/Oferta_publica_ocupacio_PAS_2017_CG131217
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que reben actualment en els graus i a que els titulats d'estudis de grau de 180 crèdits, durant els cinc cursos 
posteriors a la seva graduació, tenen dret, com a mínim, a cursar 60 crèdits d'un estudi de màster al mateix preu 
públic vigent dels graus del mateix tipus que el màster que cursin, mitjançant el mecanisme de beques Equitat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’Acord relatiu als graus de 180 ECTS a la UAB, en els termes que s’annexen. [Document] 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior 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. 
 
Acord 117/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist 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 d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.  
 
Atès que la proposta de creació de títols de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 19 de setembre de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
 

- Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles  
- Estudis de Gènere  
- Història, Política i Economia / History, Politics and Economics  
- Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business  

 

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 dels acords 
primer i segon. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 

http://www.uab.cat/doc/Acord_relatiu_graus_180ECTS_CG131217
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Acord 118/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de màster 

universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist el que disposa 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 i 172 dels Estatuts de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments conduents a 

l’obtenció 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 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació, modificació i supressió de títols de màster universitari. 
Atès que la proposta de supressió de títols de màster universitari que es presenta va ser informada favorablement 
a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 21 de novembre de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 

Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la supressió dels títols de màster universitari següents: 

 

- Màster Universitari en Biologia i Biotecnologia Vegetal  
- Màster Universitari en Direcció i Organització Industrial  
- Màster Universitari en Patogènesi i Tractament de la Sida  
- Màster Universitari en Recerca en Psicologia Aplicada a les Ciències de la Salut  
- Màster Universitari en Reptes de la Filosofia Contemporània  

 
SEGON.- Elevar la supressió 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. 
 

Acord 119/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vistes la petició de creació del títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i 

després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits 
exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 

permanent. 

 
Atès que la proposta de creació del títol de diploma de postgrau propi que es presenta va ser informat 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 21 de novembre de 2017. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 

Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 

 

- Diploma de Postgrau en Govern Obert Local: Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana  

 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de diploma de postgrau propi al Consell Social per tal que 

exerceixi les seves competències. 

 

TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua 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. 

Acord 120/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de modificar la normativa d’aprovació de despeses en el  
marc de la tramitació dels expedients de contractació administrativa que impliquin compromisos de despesa de 
caràcter pluriennal per a la UAB. 
 

Vist el que disposa l’article 89 lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,  d’Universitats de Catalunya, pel que fa  
a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal. 

 
Atès el que disposen els articles 109  i 110 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de 
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa pluriennal. 

 
Vist el que disposa l’article 10, 4 apartat a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB el qual estableix que  li correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització informar 
de les propostes de programació pluriennal i elevar-ho al Consell de Govern. 
Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB  el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al 
Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal. 
Vist el que disposen els articles 13, apartat 2 i  l’article 28, apartat 2, lletra d) del Reglament d’Organització i 

Funcionament del Consell Social pel que fa a les competències del Consell Social en matèria d’aprovació de la 
programació i despesa plurianual de la universitat. 
 
Vista la Resolució de la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències del rector, en matèria de 

contractació administrativa, en determinats òrgans de la universitat. 
 
Vistos els Acords de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 i del Plenari del Consell Social de 9 de febrer de 

2017 mitjançant els quals es va acordar aprovar simplificar el procediment d’aprovació per part dels òrgans de 
govern de la UAB dels expedients de contractació  administrativa amb compromisos de despesa pluriennal per tal 
que es faciliti  el desenvolupament del procediment de contractació. 
 
Atesa la implementació de la normativa durant el període de vigència de la reforma la qual ha posat de manifest la 
necessitat d’introduir modificacions per tal adaptar-la millor a la realitat del procediment de contractació 

administrativa. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 27 de novembre de 2017 va informar 
favorablement sobre la proposta de modificació de la normativa d’aprovació de les despeses pluriennals. 
 
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de 10 de 

desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre seguiment i planificació econòmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació de l’Acord pres pel Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 
en matèria de simplificació del procediment d’aprovació de les despeses pluriennals, el qual quedarà redactat en 
els termes següents: 
 

PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta 
d’aprovació de les despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent 
amb un pressupost base de licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social. 
 
SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal del 

pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim 
de 200.000€ i amb l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a 

terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs. 
 
TERCER. Aplicar el procediment previst als acords primer i segon a les pròrrogues de contractes 
administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 
 
QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol 
import, de caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General 
d’Activitats (PGA) anual que aprova el Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la  Comissió 
d’Economia i d’Organització, delegada de Consell de Govern, i la Comissió Econòmica del Consell Social 
seran informades anualment del PGA del CSUC. 
 
Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable 

el procediment previst als acords primer,  segon i tercer. 
 
SEGON. Elevar aquest acord  al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 

efectiu. 
 
Acord 121/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al 
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 27 de 
setembre de 2017. 
 

Atesa la conveniència de regular la possibilitat de canviar d’àrea de coneixement i el seu procediment al 

Reglament de Personal Acadèmic de la UAB.  
 
Vista la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa a l’article 31 segons l’annex 
adjunt. 
 

Atès que en data 27 de novembre de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic va informar favorablement la 
modificació de l’article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, relatiu al canvi d’àrea de coneixement per part del 
professorat.  
 
Vist l'article 18.4 a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar 
les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal 

acadèmic i de personal investigador en formació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, s'eleva al 
Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
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Primer.- Aprovar la modificació de l’article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, relatiu al canvi d’àrea de 
coneixement per part del professorat, de conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 
 

Segon.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent a l’aprovació per part del Consell de Govern, i 
ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
Tercer.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Acord 122/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 

 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de  2004 el Reglament  de la Facultat de Veterinària 
i va ser modificat pels Acords de Consell de Govern de 10 d’octubre de 2014 i de 16 de juliol de 2015 per tal 
d’adaptar-se al Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris 
d'investigació i centres de recerca propis en la seva redacció donada per Acord de Consell de Govern de  17 de 

juliol de 2013. 
 

Vist que en data 30  de  novembre de  2017 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de  
Reglament de la Facultat de Veterinària i que els canvis afecten  als articles 5, 33 i 34  relatius a la creació d’un 
Consell assessor professional, així com a l’article 8 pel que fa a la durada del mandat dels representants dels 
estudiants a la Junta de Facultat.  
 
Vist que l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del Reglament 
de la Facultat de Veterinària aprovat per la Junta de Facultat. 

 
Vist l'article 3 lletra a) del Reglament del Consell de Govern en la seva redacció donada per l’Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern en matèria d’aprovació 
dels reglaments dels òrgans i estructures universitàries centrals o territorials. 
 
Vista la necessitat d’establir un compromís amb els estudiants de la UAB que garanteixi que tots els estudiants 

que hagin superat un grau de 180 crèdits a la UAB puguin cursar fins a 240 ECTS amb el mateix suport públic que 
reben actualment en els graus. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Veterinària, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de la Facultat de Veterinària de la UAB en els termes que 
s’annexen. [Document] 
 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 

Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Facultat de Veterinària. 
 
Acord 123/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de reconèixer el Centre d’Història de la Ciència 
(CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB. 
 
Atès que en data 28 de juny de 2017 la Comissió d’Investigació va avaluar positivament l’activitat del CEHIC com 
a Centre d’Estudis i de Recerca. 
 
Vista les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEHIC justificades a la memòria científica, la qual 

conté el projecte de Reglament, és interès de la seva direcció que aquesta estructura sigui reconeguda com a 
institut propi de recerca. 
 

Vist l’article 23.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya i l’article 27 dels Estatuts pels 
quals la creació dels instituts universitaris de recerca l'efectua el Departament de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria d'universitats, a proposta del Consell Social i amb l’informe previ del Consell de Govern de 
la universitat corresponent. 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_article31_Reglament_Personal_Academic_CG131217
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Facultat_Veterinaria_CG131217
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Atès que en data 1 de desembre de 2017 la present proposta va ser informada favorablement per la Comissió 
d’Investigació en virtut del que disposa l’article 22.3.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 

17 de juliol de 2012, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació. 
 
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació 
pública de la present proposta d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, 
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
ACORDS 
 

PRIMER.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris 
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb el reconeixement el Centre 

d’Història de la Ciència (CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB. 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

Acord 124/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 18 d’abril de 2008 el Reglament del Centre d’Estudis sobre les 
Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID). 
 
En data 20 de juny de 2017 el Consell de l’esmentat CEFID ha aprovat la proposta de modificació del seu 

Reglament. 
 
El canvi principal afecta al nom del centre que passarà a anomenar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i 
Democràcies (CEDID), així mateix s’ha adaptat el text al que estableix el Reglament Marc de Centres de Recerca 
Propis pel que fa al sistema de funcionament del òrgans col·legiats. 
 
El projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 

universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel Consell 
de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de 
2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent. 
 
Vist que la Comissió d’Investigació en sessió celebrada l’1de desembre de 2017 va informar favorablement la 
proposta de modificació del nom del Centre  d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) que 
passarà a denominar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID), així com de la proposta de 

modificació del Reglament del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) 

 
Vist l'article 3 lletra a) del Reglament del Consell de Govern en la seva redacció donada per l’Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern en matèria d’aprovació 
dels reglaments dels òrgans i estructures universitàries centrals o territorials. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar de la proposta de modificació del nom del Centre  d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i 
Democràtica (CEFID) que passarà a denominar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID). 
 

SEGON. Aprovar la proposta de modificació del  Reglament del  Centre  d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i 
Democràtica (CEFID) en els termes que s’annexa. [Document] 
 
TERCER. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 

Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_nom_Centre_Estudis_Epoques_Franquista_Democratica_CG131217
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QUART. Comunicar el present acord al Centre d’Estudis sobre les Dictadures i Democràcies 
 
Acord 125/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del Vicerectorat d’Economia i d’Organització en relació amb la sol·licitud de LGAI 
TECHNOLOGICAL CENTER, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i 
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar l’ús 

de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori. 
Atès que per acords núm. 66/2010 i 40/2010 del Consell de Govern i del Consell de dates 30 de setembre i 28 
d’octubre de 2010, respectivament, la UAB va cedir l’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del 
terreny annex a l’edifici on està radicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb 
la superfície disponible necessària per donar ús a 450 places de pàrking, aproximadament, per un termini de tres 

anys, la qual es va formalitzar en data 29 d’octubre de 2010 i, per tant,  finalitzarà el 29 d’octubre de 2013. 
 

Atès que per acords núm. 92/2013 i 72/2013 del Consell de Govern i del Consell de dates 9 d’octubre i 28 de 
novembre de 2013, respectivament, la UAB va cedir l’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del 
terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està radicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de 
Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, corresponent a 132 places de pàrquing, aproximadament, per un 
termini de tres anys i, per tant,  finalitzà el 3 de desembre de 2016. 
 
Atès que per acords núm. 14/2017 i CE 09/2017 del Consell de Govern i del Consell de dates 26 de gener i 21 de 

febrer de 2017, respectivament, la UAB va cedir l’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del 
terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està radicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de 
Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, corresponent a 132 places de pàrquing, aproximadament, per un 
termini d’un any i, per tant, finalitzarà el 3 de desembre de 2017. 
 
Atès que és voluntat de LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA de tornar a gaudir l’ús d’una superfície de terreny de 

2.700 m2, corresponent a 132 places de pàrking, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal de l’edifici 
on està ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya – per un període de 3 anys.  
Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte. 
 
Atès que l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB estableix que la disposició dels béns immobles de la Universitat 
correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

Primer.- Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 

 
 Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està radicat el Laboratori General 

d’Assaigs i Investigacions de Catalunya, amb la superfície de 2.700 m2 per donar ús a 132 places de 

pàrquing, aproximadament (identificada en el plànol annex). [Document] 

 

 Preu: 33.000,00 € anuals (IVA exclòs) i subjecte a revisió anual d’acord amb l’IPC estatal.  

 

 Termini de duració: 3 anys, des del 3 de desembre de 2017 i amb la possibilitat de prorrogar-ho per un 

període d’un any. 

 
 Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’aparcament de vehicles al voltant de l’edifici 

on està radicat el LGAI per als seus usuaris (132 places aproximadament). 

 
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 

 
Tercer.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 

http://www.uab.cat/doc/LGAI_Technological_Center_terrenys_UAB_CG131217
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Quart.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia. 

 
Acord 126/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
Vist que l’article 3.3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB estableix que les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern 
han de ser proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
 

Atès que el Consell d’Estudiants de la UAB ha presentat una proposta de noves incorporacions i de substitucions 
de membres de comissions del Consell de Govern en representació dels estudiants. 
 
Vist que disposa l'article 24.3 del Reglament del Consell de Govern disposa que l'elecció es farà per majoria simple 
de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i ordenant els candidats per ordre descendent en 

nombre de vots i resultaran elegits els més votats que compleixin les condicions generades de composició 
establerts per a cada Comissió. 

 
Atès que el Consell d’Estudiants proposa l’elecció dels següents membres: 
 
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS 

- Vacant per renúncia del Pol Álvarez Matallana: David Montpeyó Garcia-Moreno 
 

COMISSIÓ D’ALUMNAT I OCUPABILITAT 

- Vacant: Mar Ampurdanès Gutiérrez 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ 
- Substitució de l’Eloi Guerrero Menéndez: Nil Homedes Busquets 

 
COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

- Substitució de la Júlia Soler i Villegas: Wasima Cherif 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Elegir, a proposta del Consell d’Estudiants de la UAB, els estudiants membres de comissions delegades 
del Consell de Govern següents:  
 
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS 

- Vacant per renúncia del Pol Álvarez Matallana: David Montpeyó Garcia-Moreno 
 

COMISSIÓ D’ALUMNAT I OCUPABILITAT 

- Vacant: Mar Ampurdanès Gutiérrez 
 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ 
- Substitució de l’Eloi Guerrero Menéndez: Nil Homedes Busquets 

 

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
- Substitució de la Júlia Soler i Villegas: Wasima Cherif 

 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les 
comissions delegades. 
 
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB corresponent als diferents col·lectius. 

 
Acord 127/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 

Atès que la Fundació Gespa va ser constituïda per la UAB en data 14 de maig de 1998 mitjançant l’atorgament de 
carta fundacional davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Teodoro López Cuesta, sota el núm. 2.002 del seu 
protocol, amb la finalitat fundacional de donar servei educatiu a la primera infància. 
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Ates que es va posar de manifest la impossibilitat d’assolir les finalitats fundacionals degut al fort deteriorament 
de l’edifici, on estaven ubicats els espais i instal·lacions de l’Escola Bressol Gespa, que implicava unes inversions 
quantioses. La Fundació Gespa no disposava dels recursos necessaris per fer front a les inversions que requereix 

l’edifici; i la UAB tampoc disposava d’una partida pressupostària extraordinària per fer front a aquesta inversió. En 
aquest context, per acord núm. 39/2015, de 13 d’abril de 2015, el Consell de Govern de la UAB va acordar donar 
la seva conformitat a la prestació del servei d'escola bressol per al personal de la UAB mitjançant un conveni amb 
l'Escola Bressol La Llar d'en Pitus i a no realitzar obres a l'edifici de la Gespa. 
 
Atès el susdit acord núm. 39/2015, de 13 d’abril de 2015, del Consell de Govern de la UAB, en data 30 d’abril de 

2015, el Patronat de la Fundació Gespa va acordar sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya l’autorització de cessament d’activitats de l’Escola Bressol Gespa, amb efectes de 31 de juliol de 2015, 
que va ser autoritzat mitjançant Resolució ENS/1542/2015, de 19 de juny, del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC núm 6910 de 10 de juliol de 2015.  
 

Atès que en data 13 de juliol de 2015, la Fundació Gespa i la representant de les treballadores van arribar a un 
acord d’extinció dels contractes de totes les treballadores de la Fundació. Per tant, en el moment de la dissolució 

no hi ha treballadors afectats, atès que tots els contractes de treball es van extingir amb efectes del dia 31 de 
juliol de 2015. 
 
Atès que en data 11 de maig de 2016  el Patronat de la Fundació Gespa va acordar (i) la dissolució i liquidació de  
la Fundació Gespa per impossibilitat d’assolir les seves finalitats, de conformitat amb l’article 335-4-b) i següents 
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; (ii) 
el cessament dels seus patrons i la transformació dels patrons en liquidadors; (iii) i l’aprovació del balanç de 

dissolució i liquidació a 0 euros, la qual cosa determinà la impossibilitat de cedir els actius i passius global a favor 
de la Universitat Autònoma de Barcelona segons el que determina l’article 32 dels Estatuts de la Fundació. 
 
Vist l'article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en relació amb l’article 64.t) dels 
estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social, per la seva aprovació, 
l’extinció d’entitats jurídiques per la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Ratificar l’acord del patronat de la Fundació Gespa de data 11 de maig de 2016 pel qual es va acordar 
la seva dissolució i liquidació per impossibilitat d’assolir les seves finalitats en els termes del document 1, aprovant 
el balanç de dissolució i liquidació a 0 euros. [Document] 
 
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 als liquidadors de la Fundació Gespa. 
 
Acord 128/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de nomenar la senyora Sandra Barbosa Pérez com a 
membre del comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) ja que és l'assessora en benestar animal de l'estabulari 
de peixos AQUAB, a instància del seu president, doctor José Luis Molina González. 
 
Vist l’article 4 bis 2 del Reglament de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana de la UAB, aprovat 
per acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2001 pel qual s’atorga al Consell de Govern la competència per 

designar als membres d’aquest òrgan col·legiat.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Dissolucio_liquidacio_Fundacio_Privada_Gespa_CG131217
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PRIMER.- Aprovar el nomenament de la senyora Sandra Barbosa Pérez com a membre del comitè Ètic 
d’Experimentació Animal (CEEA).  
 

SEGON.-   Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca i al president del Comitè d’Ètica en 
l’Experimentació Animal, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
Acord 129/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per tal que la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en el patronat de la ‘Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona’ (Fundació) amb CIF G-
64842446. 
 

Atès que la Fundació és una entitat sense ànim de lucre, subjecte al llibre tercer del codi civil de Catalunya i als 
seus estatuts, que té per objecte: ‘a) La promoción y realización de estudios de economía aplicada. B) Como 

consecuencia de lo anterior, elaborar informes y dictámenes sobre federalismo fiscal y políticas de regulación, entre 
otros. C) La creación de un cuerpo de científicos de élite referenciado por la Fundación‘ (art.7.1) 
  
Atesa la valoració estratègica realitzada pel responsable polític de la proposta perquè la Universitat participi en 
aquesta Fundació . 
Atesa la valoració econòmica lliurada per l’Àrea d’Economia . 
 

Atesa la valoració jurídica lliurada pel gabinet jurídic . 
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual s’estableix la competència del Consell de Govern per proposar al 
Consell Social la participació de la Universitat en altres entitats. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes 
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la ‘Fundació Privada 
Institut d’Economia de Barcelona’ amb CIF G-64842446. 
  
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  

 
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

Acord 130/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 

 
Atès que en data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de 29 
d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el 
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en el 

marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema integrat de 
gestió acadèmica SIGMA. 
 
Atès que en data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Univesidad 
de Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel 
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN 

UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i 
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió 
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del 

sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA. 
 
Actualment la relació de socis i del capital de l’esmentada agrupació és el següent:  
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Soci Capital Percentatge 

Universitat Autònoma de Barcelona 250.662,04 13,62% 

Universitat Autónoma de Madrid 241.606,87 13,13% 

Universidad Carlos III 207.349,18 11,26% 

Universitat Pompeu Fabra 196.530,96 10,68% 

Universidad Pública de Navarra 200.137,03 10,87% 

Universidad de Valladolid 238.000,79 12,93% 

Universidad de Zaragoza 259.637,23 14,11% 

Universidad de Córdoba 209.152,21 11,36% 

Fundació Universitària Balmes 18.782,00 1,02% 

Universidad de Burgos 18.782,00 1,02% 

Total 1.840.600,31 100% 

  
Atès que SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE actualment té el reconeixement de mitjà propi i servei tècnic dels 

poders adjudicadors (entitats) que són sòcies a l’empara del que estableix l’article 24.6 del text refós de la llei de 

contractes del sector públic, aprovat per reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Atès que l’article 32 de la nova llei de contractes del sector públic, aprovat per llei 9/2017, de 8 de novembre, 
exigeix per ser considerat mitjà propi respecte un o varis poders adjudicadors, que més del 80% de les activitats 
es portin a terme per encàrrec de les entitats respecte les quals siguin mitjà propi, la qual cosa implica ampliar el 
nombre de socis. 
 

Atès que el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE té previst augmentar el capital en un 
4,2%, per incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, 
resultant la distribució del capital d’acord amb el que estableix el document 1.  
  
Atès que la primera ampliació de capital es té previst executar-la properament i es té previst que acudeixi la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) mitjançant l’ampliació del capital social de l’AIE en la xifra 

de 18.782 euros, deixant-lo en 1.859.382,31 euros, en els termes del  document 1.  

 
Atès que després d’aquestes quatre ampliacions de capital, la UAB passarà d’ostentar un 13,62% del capital social 
a un 13,03%. 
 
D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 

participació de la Universitat en altres entitats. 
 
Vista la documentació justificativa de la proposta i a instàncies del vicerector d’Economia i de Campus, s'eleva al 
Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS  
 

PRIMER.- Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE en un 4,2%, 
per incorporar 4 nous socis, la qual cosa suposarà aportacions dineràries per un total de 82.640 euros, resultant la 

distribució del capital d’acord amb el que estableix el document annex. [Document] 
 
L’execució cadascuna d’aquestes quatre (4) ampliacions de capital hauran de ser objectes d’un acord del Consell 
d’Administració de SIGMA, Gestió Universitària AIE i hauran de ser notificades al Consell Social. 

 
SEGON.- Donar conformitat a l’execució de la primera ampliació de capital de SIGMA, Gestió Universitària AIE 
projectades, per incorporar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en els termes establerts al 
punt 5è . 
 
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

QUART.-. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
Acord 131/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 

http://www.uab.cat/doc/Ampliacio_capital_SIGMA_CG131217
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Atès que en data 27 de maig de 2009 la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
(FGS), la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FPHSCSP), la Fundació Institut de Recerca de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Consorci 

Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), actualment dissolt, la Fundació Puigvert (FP), el Banc de Sangs 
i Teixits (BST) i l’Associació Colaboración cochrane Iberoamericana-Centre cochrane Iberoamericà (Cochrane), 
l’Equip d’Atenció Primària Barcelona-Saredenya, S.L.P. (EAP Sardenya) i l’Agència de la Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) van formalitzar un conveni de col·laboració científica pel qual es va crear l’Institut d’Investigació Biomèdica 
Sant Pau (IIB-Sant Pau), estructura sense personalitat jurídica, reconegut com a Instituto de Investigación 
Sanitaria a l’empara del RD 339/2004.  

  
Atès que en data 29 de març de 2016 els auditors designats per l’Instituto Carlos III van emetre informe sobre la 
renovació de l’acreditació de l’IIB-Sant Pau formulant, entre d’altres, una sèrie de recomanacions: (i) Que l’òrgan 
de seguiment del conveni, la Comissió Delegada, havia d’aprovar anualment els pressupostos i el tancament de 
comptes; (ii) Que l’òrgan de govern, la Comissió Delegada, ha tingut una participació limitada en la presa de 

decisions estratègiques de l’IIB-Sant Pau; (iii) Que el seguiment econòmic de l’IIB-Sant Pau ha estat realitzat pel 
patronat de l’IR-HSCSP, en el qual no estan representants tots els membres del conveni; (iv) Que procedeix 

modificar l’estructura del patronat de l’IR-HSCSP per donar entrada a tots els membres del conveni; (v) Que s’han 
d’obtenir compromisos econòmics i materials (personal, espais, equipament, i serveis) de les parts contractants; 
(vi) que procedeix definir i millorar protocols de funcionament; (v) que calia actualitzar el Reglament de Règim 
intern. 
 
Atès que les parts signatàries han elaborat un nou text convencional que amb la voluntat de modificar el conveni 

de 27 de maig de 2009. 

Vist l'article 64.s) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competències del Consell de Govern autoritzar els 
convenis de cooperació amb altres universitats i institucions. 

   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració pel qual es modifica el conveni de col·laboració científica 
formalitzat en data 27 de maig de 2009 per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (FGS), la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FPHSCSP), la Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-HSCSP), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el 
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC), actualment dissolt, la Fundació Puigvert (FP), el Banc 

de Sangs i Teixits (BST) i l’Associació Colaboración cochrane Iberoamericana-Centre cochrane Iberoamericà 
(Cochrane), l’Equip d’Atenció Primària Barcelona-Saredenya, S.L.P. (EAP Sardenya) i l’Agència de la Salut Pública 
de Barcelona (ASPB) pel qual es va crear l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB-Sant Pau), estructura 
sense personalitat jurídica, reconegut com a Instituto de Investigación Sanitaria a l’empara del RD 339/2004, en 
els termes del document annex. [Document] 

 
SEGON.- Autoritzar al vicerector de Recerca i de Transferència la formalització del conveni de modificació en els 

termes del document 2, facultant-lo a realitzar les modificacions de caràcter tècnic que, en el seu cas, esdevinguin 
necessàries. 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
Acord 132/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 29 de novembre de 2017 la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. va acordar 
l’augment de capital mitjançant la compensació de crèdits en virtut de la qual la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €. 

 
Atès que l’esmentat acord implica la modificació dels estatuts en el sentit d’augmentar el capital social de 
l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna 
d’elles de valor nominal. 

http://www.uab.cat/doc/Conveni_colaboracio_Institut_Investigacio_Biomedica_CG131217
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Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que és competència del Consell 

Social aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 
universitat.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerector d’Economia i de Campus, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta General de socis de Vila Universitària, S.L. de 29 de novembre de 2017 pel 
qual la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona capitalitza crèdits per valor de 1.740.509,92 €, modificant els 

estatuts socials de la companyia augmentant el capital social de l’esmentada societat deixant-lo en 5.997.078,50€, 
dividit en 19.957 participacions socials de 300,50€, cadascuna d’elles de valor nominal (document ). 

 
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 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 i al consell d’administració de Vila Universitària, S.L. 

 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 
 

I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 091/2017, de 19 de desembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de 21 de novembre de 2017. 

 
Acord 092/2017, de 19 de desembre 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. 

http://www.uab.cat/doc/Acord_augment_capital_social_Vila_Universita_CG131217
http://www.uab.cat/doc/Nous-cursos-especialitzacio-CAA19-12-2017
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Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
Acord 093/2017, de 19 de desembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de grau que 
han estat presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 

Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 grau següents: 

• Economia  
• Empresa i Tecnologia  
• Psicologia  
• Turisme  
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i 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 a fer-los efectius. 
   
Acord 094/2017, de 19 de desembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d’aprovació de l’autoinforme per al procés 

d’acreditació de les titulacions del centre. 
  
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 

  
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents: 

  
·                 Facultat de Psicologia 
·                 Vall d’Hebron Institut de Recerca 
  
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 a fer-los efectius. 
   
Acord 095/2017, de 19 de desembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
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Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de Màster Universitari 
que ha estat 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. 
  
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 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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 d'ensenyaments i títols de segon cicle.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
Primer.- Informar favorablement la creació del títol de màster universitari.  
 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  
Acord 096/2017, de 19 de desembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la 

documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva 
aprovació.  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de Màster Universitari. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari, condicionat a 
l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents: 

 
• Gestió d’Àrees de Muntanya 
 
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 a fer-los efectius. 

 
Acord 097/2017, de 19 de desembre 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. 
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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 informar-ne al Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster 
universitari següents: 
• Arxivística i Gestió de Documents 
• Egiptologia 
• Geoinformació 

• Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions 
• Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera 
• Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana 
• Qualitat d’Aliments d’Origen Animal 
• Recerca Biomèdica Translacional 
• Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 
 

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 a fer-los efectius. 
   
Acord 098/2017, de 19 de desembre 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. 

 
Atesa 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, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la 

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

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per als cursos 2017-2018. [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

http://www.uab.cat/doc/Activitats-reconeixement-academic-graus-curs17-18-CAA19-12-2017
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Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
   
Acord 099/2017, de 19 de desembre 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. 
 

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. 
  

  
Acord 100/2017, de 19 de desembre de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
  
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per al curs acadèmic 2016/2017 i 2017/2018. 
  
Vist l'article 6.2 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 podran ser objecte de reconeixement els 
crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
  
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de 
març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual disposa que podran ser objecte de reconeixement els 

crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per 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 el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. [Document] 

  
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

 

http://www.uab.cat/doc/Premis-extraordinaris-titulacio-CAA19-12-2017
http://www.uab.cat/doc/convalidacio-credits-cicles-formatius-grau-superior-CAA19-12-2017


BOUAB Núm. 157  -  Desembre / 2017     pàg. 57 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

I.3.2. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex]  

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 021/2017, de 1 de desembre de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 
Aprovació de l'acta de la sessió del dia 18 de setembre de 2017 
 
Punt 3. Priorització de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a la contractació de 
personal investigador novell FI-2018. 
  
Acord 022/2017, de 1 de desembre de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
Vista la RESOLUCIÓ EMC/2199/2017, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts destinats a 
universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 
2018 (FI) 
 
Vistos els criteris de priorització aprovats per la Comissió d’Investigació de 18 de setembre de 2017. 

Vist l’article 8.2 de la convocatòria per la qual s’estableix que la instrucció d’aquests ajuts serà realitzada per 
l’Àrea de Gestió de la recerca i que l’òrgan competent per a dictar la resolució de la concessió serà la Comissió 
d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca. 
Vist el llistat prioritzats de candidats que eleva l’Àrea de Gestió de la recerca a aquesta Comissió i que es lliurarà 
en el mateix acte de la comissió (document 2), (S’aporta, a títol il·lustratiu la llista provisional prioritzada abans 
d’al·legacions). 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de priorització de les sol·licituds de beques FI-DGR per al 2018.[Document] 

SEGON.-  Comunicar els presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència. 
TERCER.- Publicar la llista prioritzada de candidats definitiva i notificar la present resolució a la Generalitat de 
Catalunya. 
   
Punt 4. Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a becaris de les 
convocatòries PIF UAB. 
  
Acord 023/2017, de 1 de desembre de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta del vicerector de recerca i de transferència. 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat la oportunitat de mantenir la Convocatòria d’estades de curta durada a 
l’estranger per a becaris/es de les convocatòries PIF UAB. 

Vistes les bases de la convocatòria establertes al document 1. 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons redacció de 14 de març de 2013, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2018 per als/les 
becaris/es de les convocatòries PIF UAB d’acord amb les bases establertes. [Document] 

SEGON.- Encarregar a la vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  
Punt 5. Sol·licitud creació institut propi (CEHIC). 
  
Acord 024/2017, de 1 de desembre de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

https://www.uab.cat/doc/Prioritzacio-solicituds-ajuts-contractacio-personal-investigador-CI-01122017
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-estadescurtes-estranger-becaris-PIF-CI-01122017
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Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de reconèixer el Centre d’Història de la Ciència 
(CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB. 
Atès que en data 28 de juny de 2017 la Comissió d’Investigació va avaluar positivament l’activitat del CEHIC com 

a Centre d’Estudis i de Recerca. 
Vista les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEHIC justificades a la memòria científica, la qual 
conté el projecte de Reglament (document 1), és interès de la seva direcció ser reconegut com a Institut Propi de 
Recerca. 
Vist l'article 25 i següents dels Estatuts de la UAB.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Proposar al Consell de Govern impulsar el procediment estatuari per reconèixer el Centre d’Història de la 
Ciència (CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB d’acord amb la memòria científica que incorpora el 

projecte de Reglament. [Document] 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
   
Punt 8. Modificació del reglament del Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica. 
  
Acord 025/2017, de 1 de desembre de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 18 d’abril de 2008  el Reglament del Centre d’Estudis sobre les 

Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID). 
 
En data 20 de juny de 2017 el Consell de l’esmentat  CEFID ha aprovat la proposta de modificació del seu 
Reglament (document 1).  

 
El canvi principal afecta  al nom del centre que passarà a anomenar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i 
Democràcies (CEDID), així mateix  s’ha adaptat el text al que estableix el Reglament Marc de Centres de Recerca 

Propis pel que fa al sistema de funcionament del òrgans col·legiats. 
 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel Consell 
de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de 
2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.   

 
Vist el que disposa l’article 15, 4 lletres b) i c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions 
del Consell de Govern de la UAB en la seva redacció donada per l’Acord Consell de Govern de 26 de gener de 2017 
pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació en matèria de centres d’estudis i de  recerca i 
normativa en matèria d’investigació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement de la proposta de modificació del nom del Centre  d’Estudis sobre les Èpoques 

Franquista i Democràtica (CEFID) que passarà a denominar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies 
(CEDID). [Document] 
SEGON. Informar favorablement la proposta de modificació del  Reglament del  Centre  d’Estudis sobre les 
Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID). 
TERCER. Elevar els acords anteriors al Consell de Govern perquè exercici les seves competències. 
QUART. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i seguiment d’aquest acords. 
 

 

I.3.3. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

  
Acord 009/2017, de 4 de desembre de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 

https://www.uab.cat/doc/Solicitud-creacio-institut-propi-CI-01122017
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ACORDS 
Aprovar l'acta de la sessió de 22 de setembre de 2017. 
   
Acord 010/2017, de 4 de desembre de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta de vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per aprovar el nou catàleg dels Serveis 
Cientificotècnics. 
 
Atès que en darreres sessions de la Comissió s’ha analitzat i debatut sobre l’estat de situació dels Serveis 
Cientificotècnics, presentant-se un informe de situació de cadascun dels Serveis cientificotècnics el proppassat 22 
de setembre de 2017 (document 1). 

  

Vista la proposta del nou catàleg de Serveis cientificotècnics de la UAB que presenta l’Adjunta al vicerector 
d’Innovació i de Projectes Estratègics (document 2), segons la qual es proposa: (i) transformar el Servei de 
Tractament de la Parla i del So (STPS), el Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA) i el Laboratori 
d’Informació Geogràfica i de Teledetecció ( LIGIT), en Serveis Docents; (ii) transformar el Servei d’Informació 
Bibliogràfica de Documentació d'Història, Llengua, Literatura i d’Art de Catalunya (SIBHIL·LA) en Serveis Docents; 

ò, subsidiàriament, integrar-ho en el Servei de Biblioteques; (iii) dissoldre el Laboratori d'Ambient Controlat (LAC); 
(iv) integrar el Servei d’Unitat de Garantia de la Qualitat (UGQ) dins la Unitat estructural de l’Àrea de Gestió de la 
Recerca; (v) i, reconèixer als següents serveis com a Serveis cientificotècnics de la UAB: 1) Servei de Cultius, 
d’Anticossos i de Citometria (SCAC), 2) Servei d’Estabulari (SE), 3) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural 
(SePBIOEs), 4) Servei de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB), 5) Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR), 
6) Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB), 7) Servei d’Anàlisi Química (SAQ), 8) 
Servei de Difracció de Raigs X (SDRX), 9) Servei d’Estadística Aplicada (SEA), 10) Servei de Microscòpia (SM), 11) 

Servei de Ressonància Magnètica (SeRMN), 12) Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE). 
 
Vist l’informe del gabinet jurídic de 15 de febrer de 2012 pel qual es conclou que la competència per crear un 

Servei docent correspon al Consell de Govern a proposta de l’actual Comissió d’Afers Acadèmics (document 3).  
  
Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la 
transferència de coneixements. 
 
Vist l'article 10.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els 
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria d’organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Proposar la transformació del següents serveis, en serveis Docents:  
- Servei de Tractament de la Parla i del So (STPS); 
- Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA); i, 
- Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT); 

 
Informant del present acord a la Comissió d’Afers Acadèmics perquè exerceixi les seves competències. 
 
SEGON.- Proposar la transformació del Servei d’Informació Bibliogràfica de Documentació d'Història, Llengua, 
Literatura i d’Art de Catalunya (SIBHIL·LA) en Servei Docent; ò, subsidiàriament, integrar-ho en el Servei de 
Biblioteques. 
 

Informant del present acord a la Comissió d’Afers Acadèmics i a la Comissió d’Economia i d’Organització perquè 

exerceixin les seves competències. 
 
TERCER.- Dissoldre el Laboratori d'Ambient Controlat (LAC).   
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QUART.- Proposar la integració el Servei d’Unitat de Garantia de la Qualitat (UGQ) dins la Unitat estructural de 
l’Àmbit de recerca; 
Informant del present acord a la Comissió d’Economia i d’Organització perquè exerceixi les seves competències. 

CINQUÈ.- Reconèixer com a Serveis Cientificotècnics de la UAB:   
 
1) Servei de Cultius, d’Anticossos i de Citometria (SCAC) 
2) Servei d’Estabulari (SE) 
3) Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural (SePBIOEs) 
4) Servei de Genòmica i de Bioinformàtica (SGB) 

5) Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR) 
6) Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules (LLEB) 
7) Servei d’Anàlisi Química (SAQ) 
8) Servei de Difracció de Raigs X (SDRX) 
9) Servei d’Estadística Aplicada (SEA) 

10) Servei de Microscòpia (SM) 
11) Servei de Ressonància Magnètica (SeRMN) 

12) Servei de Granges i Camps Experimentals (SGCE) 
  
SISÈ.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
SETÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
   
Acord 011/2017, de 4 de desembre de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta de vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per aprovar una nova estructura organitzativa 
dels Serveis Cientificotècnics. 

 

Atès que en darreres sessions de la Comissió s’ha analitzat i debatut sobre l’estat de situació dels Serveis 
Cientificotècnics, culminant amb la presentació el proppassat 22 de setembre de 2017, per la doctora Carme 
Nogués Sanmiquel d’un informe on es va constatar l’estat dels serveis cientificotècnics (document 1), generant un 
debat amb els membres de la Comissió. 
 

Atès que es va donar la possibilitat als membres de la Comissió per fer suggeriment sobre l’informe de situació 
anteriorment indicat.  
 
Ateses les intervencions produïdes el 22 de setembre de 2017 i els suggeriments posteriors realitzats pels 
membres de la Comissió, es proposa el model de gestió (document 2) i d’organització dels serveis cientificotècnics 
que s’indica al document 3. 
  

Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de transferència de coneixements, en relació amb l’article 22.2.a) de l’esmentada normativa 
que correspon a l’esmentada Comissió aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de 
suport a la recerca i a la transferència de coneixements. 

 
Vist l'article 10.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els 
assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria d’organització. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el nou model de gestió i la nova estructura organitzativa dels Serveis 

Cientificotècnics.[Document] 

 
SEGON.- Informar del present acord a la Comissió d’Economia i d’Organització perquè exerceixi les seves 
competències. 
 

https://www.uab.cat/doc/Aprovar-nou-cataleg-de-serveis-cientificotecnics-04122017


BOUAB Núm. 157  -  Desembre / 2017     pàg. 61 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
Acord 012/2017, de 4 de desembre de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per modificar la denominació del ‘Servei i 
Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP)’ pel de ‘Serveis de Psicologia i Logopèdia’ a sol·licitud de la direcció de 
l’esmentat servei. 

 
Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la 

transferència de coneixements. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar modificar la denominació del ‘Servei i Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP)’ pel de ‘Serveis 
de Psicologia i Logopèdia’. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

  

https://www.uab.cat/doc/Canvi-de-nom-de-servei-04122017
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II.  Convenis  
institucionals 

 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Memorandum of understanding of 4th of december 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona 

and Jinan University (China - Xina). 
 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Addenda de 29 de desembre de 2016 al conveni de 2 d’octubre de 2007 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
per a la realització del Màster Universitari en Gestió Pública Curs  acadèmic 2016-2017.  

Conveni de 5 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS) en tasques d’assessorament i coordinació en les àrees de recerca i formació de l’ICPS. 

Adenda sexta de 1 de julio de 2017 al convenio de 1 de enero de 2011 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona y el Consorcio CSIC-IRTA-UAB “Centre de Recerca Agrigenómica”de regulación de la contribución de la 
UAB a dicho Consorcio. 

Conveni de 14 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Instituto Vasco Etxepare 

per impulsar els estudis d'euskera i de cultura basca a la UAB i promoure activitats relacionades amb les 

esmentades matèries (seminaris, conferències, jornades i altres). 

Protocol d'intencions de 28 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut per a la creació d'una Plataforma Nutricional i Gastronòmica i Envelliment 
al recinte Torribera (Santa Coloma de Gramenet). 

Encàrrec de gestió de 30 de setembre de 2017 a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) per 
atendre, assessorar i donar suport en la coordinació i la gestió de projectes internacionals (projectes educatius 
vinculats a programes formatius). 

Cessió de contracte per a la prestació del servei de coubicació entre la Universitat Autònoma de Barcelona, Tradia 
Telecom i l’ Institut Català de Ciències del Clima. 

Conveni de 9 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per 

a l'organització de la 23a edició del MINIPUT. 

Conveni de 9 d’octubre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut 
de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) - Curs acadèmic 2017-2018 (Ines Temiño). 

Conveni de 24 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut Confuci de 
Barcelona per facilitar que el personal docent de la Fundació Institut Confuci de Barcelona pugui accedir a certes 
prestacions ofertes pel Servei de Biblioteques de la UAB. 

Convenio de 1 de noviembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la Asociación Española de 
Investigación para la Paz(AIPAZ) en el marco de las actuaciones en el año 2017 del "Foro Mundial sobre las 
Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz. 

Conveni de 2 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, Consell Social UAB i la 

Fundació Alumni UAB per a l’adquisició i desenvolupament d’una base de dades i una eina de comunicació (CRM) 
per al projecte Alumni UAB. 

Conveni de 21 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i EINA, Centre Universitari de 
Disseny i Art per desenvolupar versions d’un identificador gràfic del 50è aniversari de la UAB. 
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Conveni de 21 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra 
per dotar l'edifici docent del Campus Universitari Mar Parc de Salut de dues aules de simulació clínica. 

Convenio de 21 de noviembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la Escuela de 
Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid para el impulso del catálogo de distribución FilmNow. 

Conveni de 12 de desembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Autònoma 

Solidària per regular les condicions per les quals la UAB transferirà a la FAS l'import de la beca de l'estudiant Sylvia 
Nana Kansah (Beca Mujeres por África). 
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III.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 

III.1. Centres d’estudis i de recerca (CER) 
[tornar a l’índex] 

 
Modificació del nom del Centre  d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) que 
passarà a denominar-se Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies (CEDID), segons l’acord 
124/2017, de 13 de desembre, del Consell de Govern  
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 

 

IV.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de desembre de 2017, per la qual el senyor Francesc Foguet Boreu cessa com a 
coordinador de la Unitat de Filologia Catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 

IV.2. Departaments   
[tornar a l’índex] 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de desembre de 2017, per la qual nomena la senyora Eulàlia Bonet Alsina 
directora del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de desembre de 2017, per la qual nomena el senyor Víctor Martínez Gil secretari 
del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de desembre de 2017, per la qual nomena la senyora M. Pilar Aluja Paris 
coordinadora de la Unitat d’Antropologia Biològica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia. 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de desembre de 2017, per la qual el senyor Daniel Casals Martorell cessa com a 
director del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de desembre de 2017, per la qual el senyor Jaume Mateu Fontanals cessa com 

a secretari del Departament de Filologia Catalana. 
 
Resolució de la rectora, de 18 de desembre de 2017, per la qual el senyor Josep Oriol Oms Llobet cessa com 
a coordinador de Doctorat en Geologia del Departament de Geologia. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de desembre de 2017, per la qual la senyora Gemma Armengol Rosell cessa 
com a coordinadora de la Unitat d’Antropologia Biològica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 

d’Ecologia. 
 
 

IV.3. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 13 de desembre de 2017, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente 
Sancho representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Junta del Consorci Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de desembre de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Bartrolí Molins 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Junta i membre de la Comissió Executiva del Consorci 

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 28 de novembre de 2017, per la qual es convoquen els processos selectius per a 
la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 

7515, de 13 de desembre de 2017): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-401 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Ciència Política i de Dret Públic 

Àmbit de Coneixement: Filosofia del Dret / Philosophy of Law 

 

Referència de concurs: UAB-LE-402 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àmbit de Coneixement: Publicitat i Relacions Públiques / Advertising 
and Public Relations 

 

Referència de concurs: UAB-LE-403 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Biologia Animal de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia 

Àmbit de Coneixement: Edafologia i Química Agrícola / Edapfology 

and Agricultural Chemistry 

 

Referència de concurs: UAB-LE-404 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Ciències Morfològiques 

Àmbit de Coneixement: Anatomia i Embriologia Humana / Anatomy 

and Human Embriology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-405 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Àmbit de Coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals / 
Didactics of Experimental Sciences 

 

Referència de concurs: UAB-LE-406 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Pedagogia Aplicada 

Àmbit de Coneixement: Mètodes d’Investigació i Diagnosi Educacional 

/ Methods of Research and Diagnosis in 
Education 

 

Referència de concurs: UAB-LE-407 
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Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal 

Àmbit de Coneixement: Didàctica de l’Expressió Plàstica / Didactics of 

Plastic Expression 

 

Referència de concurs: UAB-LE-408 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Àmbit de Coneixement: Estudis d’Àsia Oriental / East Asian Studies 

 

Referència de concurs: UAB-LE-409 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Filologia Anglesa i de Germanística 

Àmbit de Coneixement: Filologia Alemanya / German Philology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-410 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les 
Ciències Socials 

Àmbit de Coneixement: Didàctica de les Ciències Socials / Didactics of 
Social Sciences 

 

 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 29 de desembre de 2017, per la qual nomena el senyor Pau Olivella Cunill 
catedràtic d’Universitat, del Departament d’Economia i Història Econòmica, de l’Àrea de Coneixement de 
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica (BOE núm. 26, de 29 de gener de 2018). 
 

Resolució de la rectora, de 30 de desembre de 2018, per la qual nomena el senyor José Rodríguez Álvarez 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, de l’Àrea de Coneixement de 
Bioquímica i Biologia Molecular (BOE núm. 26, de 29 de gener de 2018). 
 
 

V.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
desembre de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a de suport a 
la docència i a la recerca (escala d’ajudants d’arxius i biblioteques), segons es detalla: 
 

Nivell CE Destinació Horari 

23 2 Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de Centre de Ciències i de 
Biociències 

09:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
desembre de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de quatre places de l’escala de 
gestió, segons es detalla: 
 

Codi Denominació Nivell CE Destinació Horari (teòric) 

A01 Gestor/a acadèmic/a 24 5 Gestió Acadèmica de Biociències – 
Administració de Ciències i de Biociències 

09:00 – 17:30 

A02 Gestor/a acadèmic/a 24 2 Gestió Acadèmica – Administració de Serveis 09:00 – 17:30 
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Campus Sabadell 

A03 Cap d’Unitat 24 1 Gestió de la Programació i la Qualitat 
Acadèmiques – Escola de Postgrau 

09:00 – 17:30 

A04 Cap d’Unitat 24 1 Atenció a l’Usuari – Escola de Postgrau 09:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
desembre de 2017, per la qual es convoca una plaça per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de 
l’escala administrativa, segons es detalla: 
 

Denominació Nivell CE Destinació (Unitat Orgànica) Horari (teòric) 

Administratiu/iva responsable 22 1 Gabinet de Suport al/a la Rector/a 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
desembre de 2017, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de 44 places de l’escala 

administrativa, segons es detalla: 

 
Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C01 16 S Gestió Acadèmica i Suport Logístic de Traducció i d’Interpretació 13:30 – 21:00 

C02 16  Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació 09.00 – 17:30 

 
 
Administració de Centre de Ciències de la Comunicació 

 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C03 16  Gestió Acadèmica 13:30 – 21:00 

C04 16  Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 14:00 – 21:30 

C05 16  Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 09:00 – 17:30 

 
 
Administració de Centre de Ciències i de Biociències 

 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C06 16  Departament de Química 09:00 – 17:30 

C07 16  Departament de Química 09:00 – 17:30 

C08 16  Departament de Química 09:00 – 17:30 

C09 16  Departament de Matemàtiques 09:00 – 17:30 

C10 16  Gestió Acadèmica de Biociències 09:00 – 17:30 

C11 16  Gestió Acadèmica de Biociències 13:30 – 21:00 

C12 16  Gestió Acadèmica de Ciències 09:00 – 17:30 

C13 16  Gestió Acadèmica de Ciències 09:00 – 17:30 

C14 16  Gestió Acadèmica de Ciències 13:30 – 21:00 

C15 16  Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 09:00 – 17:30 

 

 
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C16 16  Biblioteca de Ciències Socials 13:30 – 21:00 

C17 16  Biblioteca de Ciències Socials 13:30 – 21:00 

 
 
Administració de Centre d’Economia i Empresa 

 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C18 16  Gestió Acadèmica 13:30 – 21:00 

C19 16  Gestió Acadèmica 09:00 – 17:30 

 
 
Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria 
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Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C20 16  Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 09:00 – 17:30 

C21 16 S Gestió Acadèmica i Suport Logístic 14:30 – 22:00 

C22 16  Gestió Econòmica 09:00 – 17:30 

     

 
 
Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C23 16  Biblioteca d’Humanitats 14:00 – 21:30 

C24 16  Biblioteca d’Humanitats 14:00 – 21:30 

C25 16  Gestió Acadèmica de Lletres 09:00 – 17:30 

C26 16  Gestió Acadèmica de Psicologia 13:30 – 21:00 

 
 

Administració de Centre de Medicina 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C27 16  Biblioteca de Medicina 13:30 – 21:00 

C28 16  Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 09:00 – 17:30 

C29 16  Departament de Ciències Morfològiques 09:00 – 17:30 

 
 

Administració de Centre de Veterinària 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C30 16  Departament de Ciència Animal i dels Aliments 09:00 – 17:30 

 
 
Administració de Gestió de la Recerca 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C31 16  Unitat de Gestió de Dades 09:00 – 17:30 

C32 16  Unitat de Gestió de Recursos 09:00 – 17:30 

C33 16  Unitat de Gestió de Recursos 09:00 – 17:30 

 
 
Administració de Personal Acadèmic i de Nòmines 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C34 16  Unitat de Personal Acadèmic 09:00 – 17:30 

C35 16  Unitat de Nòmines 09:00 – 17:30 

C36 16  Unitat de Nòmines 09:00 – 17:30 

C37 16  Unitat de Nòmines 09:00 – 17:30 

 
 
Administració de Personal d’Administració i Serveis 

 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C38 16  Unitat d’Anàlisi d’Estructures 09:00 – 17:30 

C39 16  Unitat de Formació 09:00 – 17:30 

C40 16  Unitat de Formació 09:00 – 17:30 

C41 16  Unitat d’Estudis i Projectes 09:00 – 17:30 

 

 
Administració d’Economia i Finances 

 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C42 16  Equip Administratiu 09:00 – 17:30 
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Servei d’Informàtica 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C43 16 S Unitat d’Administració 13:30 – 21:00 

 
 

Servei d’Ocupabilitat 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

C44 16  Equip Administratiu 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 14 de 
desembre de 2017, per la qual es dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i 
serveis, segons es detalla (DOGC núm. 7524, de 28 de desembre de 2017): 

 
 Personal funcionari: 2 places de l’escala tècnica de gestió (subgrup A1) 

    32 places de l’escala administrativa (subgrup C1) més 3 d’addicionals 
 
 Personal laboral: 5 llocs del grup professional 3 
    4 llocs del grup professional 2, més un d’addicional 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
21 de desembre de 2017, i vistes les sol·licituds presentades en relació a l’anunci publicat el passat 5 de 

desembre de 2017, per tal de cobrir provisionalment la plaça de gestor/a de qualitat amb dependència funcional 
de l’Oficina de Qualitat Docent, es resol atorgar la cobertura provisional a la senyora Antonia Romero Prieto. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 de 
desembre de 2017, per la qual es convoquen proves selectives, pel sistema d’oposició, per a l’accés a 10 places 
de l’escala administrativa, en el torn de promoció interna (DOGC núm. 7535, de 15 de gener de 2018). 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, d’11 de desembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Lluís Trulls 
Pararols per ocupar la plaça de Gestor d’Afers Acadèmics, amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic 
de l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’11 de desembre de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Francisca Prieto 
Tamayo per ocupar la plaça F05117, administratiu/iva especialista d’intercanvis, amb destinació a la Gestió 

Acadèmica de Filosofia i Lletres – Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 13 de desembre de 2017, per la qual es cessa i es deixa sense efecte el nomenament de la senyora 
Yolanda Caldeiro Garzón, funcionària interina de l’escala d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 13 de desembre de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
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