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

 
 
 
I.1. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 01/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia  1 de desembre de 2016. 
 
 
Acord 02/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vistes les propostes de modificació de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, una presentada pels degans/deganes i director de centre, i una altra presentada 
pel personal d’administració i serveis que són membres del Claustre.  
 
Vist el que disposa l'article 62 dels Estatuts de la UAB sobre la creació i regulació de les comissions del Consell 
de Govern. 
  
Vist que s’estableix a l’article 23 del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la composició de les 
comissions del Consell de Govern. 
  
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.- Modificar l’article 9.f de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, aprovada per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del 
mateix Consell de Govern de 13 de juliol i 16 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 
19 de novembre de 2012, i de 14 de març de 2013 de 14 de juliol de 2016 i de 27 de setembre de 2016, 
referent a la Comissió d’Economia i Organització, en els termes següents: 
 

f) Cinc degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 
centres (una per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències humanes, i 
dos per a l’àmbit de les ciències socials). 

 
SEGON.- Modificar l’article 17.h de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió de Personal Acadèmic, en els termes següents: 
 

h) Cinc degans, deganes, directors o directores d’escola o persones que designin en representació dels 
centres (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències humanes, i 
dos per a l’àmbit de les ciències socials).  

 
TERCER.- Modificar l’article 7.h de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat, en els termes 
següents: 
 

h) Una persona que representi el personal d’administració i serveis i sigui membre del Claustre.  
QUART.- Modificar l’article 9.i de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió d’Economia i Organització, en els termes següents: 
 

i) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre. 
 
CINQUÈ.- Modificar l’article 11.l de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió d’Afers Acadèmics, en els termes següents: 
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l) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre. 

 
SISÈ.- Modificar l’article 13.j de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió de Doctorat, en els termes següents: 
 

j) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre. 
 
SETÈ.- Modificar l’article 21.l de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics, en els termes següents: 
 

l) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre. 
 
VUITÈ.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació des de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
NOVÈ.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors. 
 
DESÈ.- Comunicar aquests acords als presidents i els secretaris de les comissions del Consell de Govern, així 
com a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
 
Acord 03/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Atès que l’article 10 del Reglament del Consell de Govern i l’article 4.1. de la Normativa  de creació, composició 
i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, estableixen el mandat de les comissions del 
Consell de Govern. 
 
Atès que, després de les eleccions al Claustre i de comptar amb els nous representants del Claustre en el 
Consell de Govern, ha finalitzat el mandat dels membres de les comissions del Consell de Govern i, per tant, 
correspon iniciar un nou mandat, motiu pel qual s’ha de procedir a l’elecció dels membres d’aquestes 
comissions. 
 
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB estableix: 
 

1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel Consell 
de Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el que 
estableix l'article 24 del Reglament del Consell de Govern. 
 
2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre 
els membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han 
de proclamar el titular i el suplent. 
 
3. 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. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat 
de postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 

 
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern 
 

1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures, 
que serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la 
universitat. 
  
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la 
Secretaria General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la 
comunitat universitària. 
  
3. 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. En cas que alguna de 
les eleccions deixés vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació. 
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Atès que correspon al Consell de Govern l’elecció dels següents membres: 
 
COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS 

- 2 professors o professores, dels quals com a mínim un ha de ser del sector B. 
- 2 PAS que siguin membres del Claustre. (Condicionat a l’aprovació de la modificació de la 

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB) 
- 2 estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 

 
COMISSIÓ D’ALUMNAT I OCUPABILITAT 

- 4 membres del professorat, un dels quals ha de ser membre del sector B. 
- 1 PAS que sigui membre del Claustre. (Condicionat a l’aprovació de la modificació de la Normativa 

de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB) 
- 6 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants entre ells el seu president o presidenta. 
- Una representació del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 

 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I D’ORGANITZACIÓ 

- 2 professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, un del sector A i un del 
sector B. 

- 2 PAS que siguin membres del Claustre. (Condicionat a l’aprovació de la modificació de la 
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB) 

- 2 estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 
 

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
- 4 professors o professores (un per cada àmbit: ciències experimentals i tecnologies, ciències de la 

salut, ciències socials i ciències humanes), dels quals com a mínim un ha de ser del sector B i dos 
han de ser caps de grups SGR (un, dels camps de les ciències experimentals i tecnologies i de les 
ciències de la salut, i un altre, dels camps de les ciències socials i de les ciències humanes). 

- 1 persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars). 
- 1 estudiant de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
- 1 membre del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot 

 
COMISSIÓ DE DOCTORAT  

- 8 coordinadors o coordinadores de programes de doctorat (dos per cada àmbit: ciències 
experimentals i tecnologies, ciències de la salut, ciències socials i ciències humanes). 
2 estudiants de doctorat que siguin membres del Claustre. 

- 2 PAS que siguin membres del Claustre. (Condicionat a l’aprovació de la modificació de la 
Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB) 

- 2 membres del Consell d’Estudiants, amb veu i sense vot. 
 
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC 

- 2 professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre que no siguin degans o 
directors d’escola ni directors de departament, un dels quals ha de ser del sector B. 

- 1 persona que representi el personal investigador (Ramon y Cajal, ICREA o altres figures similars) 
- 2 estudiants de postgrau, que pertanyin al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
- 2 membres del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 

 
COMISSIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I PROJECTES ESTRATÈGICS 

- 2 professors o professores membres del Consell de Govern o del Claustre, dels quals com a mínim 
un ha de ser del sector B. 

- 1 director o directora de centre d’estudis i recerca. 
- 1 director o directora de centre d’innovació tecnològica. 
- 1 estudiant de postgrau, que pertanyi al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 
- 2 PAS que siguin membres del Claustre. (Condicionat a l’aprovació de la modificació de la 

Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB) 
- 1 membre del Consell d’Estudiants de la UAB, amb veu i sense vot. 

 
COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

- 1 PAS que sigui membre del Claustre. 
- 4 estudiants, proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB. 

 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 el dia 25 de gener de 2017. Per tal 
que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina 
de consulta.  
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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 els membres de les comissions delegades del Consell de Govern en els termes que consten al 
document que s'annexa. [Document] 
 
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 04/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vist que l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que els membres 
del Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant dels estudiants, un 
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits 
pel mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys. 
 
En data 15 de desembre de 2016 es va constituir el nou Claustre i es van escollir els seus representants en el 
Consell de Govern. Això comporta que els membres del Consell de Govern en representació del professorat, de 
l’estudiantat i del personal d’administració i serveis hagin causat baixa i, per tant, que s’hagi de procedir a 
l’elecció dels representants d’aquests col·lectius en el Consell Social. 
  
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 del dia 25 de gener de 2017. Per 
tal que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un 
pàgina de consulta.  
 
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.- Nomenar els representants del Consell de Govern al Consell Social que tot seguit s'indiquen: 
 
1 representant del professorat 
 
Xavier Verge Mestre 
 
1 estudiant 
 
Titular: Laura Gisbert López 
Suplent: Laura Ruiz Hernàndez 
 
1 representant del personal d’administració i serveis 
 
Titular:  Juan Montesinos Andrade 
 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides i al Consell Social. 
 
TERCER.- Ordenar la publicació d’aquests nomenaments en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Eleccio_membres_comissions_CG260117
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Acord 05/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
L’article 127.2.f) de la Llei1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya estableix que integren la 
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya, entre d’altres, tres representants de la 
comunitat universitària de cadascuna de les universitats públiques i privades, nomenats d’acord amb el que 
estableixi el consell de govern o les normes d’organització i de funcionament respectius, les quals, en tot cas, 
han de garantir la representació dels estudiants. 
 
En data 4 de març de 1999 la Junta de Govern (òrgan anterior a l’actual Consell de Govern) va acordar 
designar com a representants d’aquesta Conferència General dos vicerectors i un estudiant nomenats per la 
mateixa Junta de Govern entre els seus membres. 
 
De conformitat amb l'article 3.a del Reglament del Consell d'Estudiants de la UAB aprovat pel Consell de Govern 
en data 25 d'abril de 2012, el qual estableix que una de les competències d'aquest Consell d'Estudiants és 
representar la comunitat estudiantil de la UAB, entre d'altres, en la Conferència General del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, només en podran presentar candidatura per a aquesta elecció els estudiants 
membres del Consell de Govern que siguin membres del Consell d'Estudiants de la UAB. 
 
Atès que l’estudiant escollit anteriorment ha perdut la condició de membre del Consell de Govern, correspon ara 
la designació del representant dels estudiants. 
 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 del dia 25 de gener de 2017.  
 
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.- Nomenar l’estudiant Daniel Martí i Tubau representant de la UAB a la Conferència General del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, en substitució del que ha causat baixa.  
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a les persones interessades i al Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
 
Acord 06/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
En data 15 de desembre de 2016 es van constituir el nou Claustre i es van escollir els seus representants en el 
Consell de Govern. Això ha comportat, entre d’altres extrems, que l’estudiant del Consell de Govern membre 
del Consell d’Estudiants de la UAB ha causat baixa com a membre del Consell de Govern i, per tant, que s’hagi 
de procedir a l’elecció d’aquest estudiant. 
 
Vist el Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en data 25 d’abril de 2012, 
el qual estableix en el seu article 2.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un estudiant que 
sigui membre del Consell de Govern. 
 
Vist el Reglament de funcionament intern del Consell d’Estudiants de la UAB, aprovat pel Consell de Govern en 
data 5 de juny de 2013 i ratificat per acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2013, el qual estableix en 
el seu article 1.1.b que serà membre del Consell d’Estudiants de la UAB un dels representants dels estudiants al 
Consell de Govern, a proposta del Consell d’Estudiants de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar Laura Ruiz Hernàndez representant dels estudiants del Consell de Govern en el Consell 
d’Estudiants de la UAB. 
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SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a la persona que resulti escollida i al Consell d’Estudiants de la 
UAB. 
 
 
Acord 07/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) 2016. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió de 23  de novembre de 2016 va informar 
favorablement de la proposta de programació del PIU 2016. 
 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades  per a 
l’exercici  de 2016.  
 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de 10 de 
desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que determina que li correspon 
aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) pel 2016, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquesta proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER. Comunicar els anteriors acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los  efectius. 
 
 
Acord 08/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’elaborar un procediment de simplificació de la 
tramitació dels expedients 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, apartat 4, lletra 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 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. 

http://www.uab.cat/doc/Pla_Inversions_Universitaries_2016_CG260117
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Atesa la voluntat de 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. 
 
Atès que es considera necessari la concreció d’un límit econòmic  per part del Consell de Social a partir del qual 
la UAB pot procedir a formalitzar contractes administratius que impliquin compromisos de despesa pluriennal 
per tal d’aconseguir la finalitat de simplificació del procediment d’aprovació de les mateixes. 
 
Atès que la Comissió d’Economia i Organització  en sessió de 23 de novembre de 2016 va informar 
favorablement dels acords que es presenten a aquest Consell de Govern. 
 
Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern en la redacció per Acord de 10 de desembre de 
2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives a regular els assumptes objecte de la seva 
competència en matèria de planificació i seguiment econòmic i pressupostari i  directrius generals sobre 
organització de l'administració universitària. 
 
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.  Acordar 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. 

 
SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la  despesa pluriennal  pel procediment 
d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ 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 a l’acord segon a les pròrrogues de contractes administratius que 
impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu import.  

 
QUART. Acordar que els acords anteriors 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). 
 
CINQUÈ. Elevar aquests acords  al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
SISÈ. Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
SETÈ. Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord 
 
 
Acord 09/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
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Atès les propostes de creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es presenten van 
ser informades favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 23 de juliol de 2014 i de 20 
de desembre de 2016, i que la proposta d’aprovació del títol de Diploma de postgrau en Direcció 
d’Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional SGE 900 que es presenta està inclosa en 
l’ordre del dia de la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics prevista per al dia 24 de gener de 2017. 
 
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 Continuada, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 
 

- Diploma de postgrau en Emergències Perinatals. Atenció obstètrica i neonatal  
- Diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional 

SGE 900 
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social 
per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment 
dels acords primer a tercer. 
 
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 10/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 27 de gener de 2005 el Reglament del Departament de 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 
 
En data 25 d’octubre de  2016, el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació del nom del 
Departament en el sentit que passi a denominar-se Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva i Salut Pública. 
 
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de 
nom d'un departament.  
 
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les 
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectat presentin, si 
ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament  de 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i, eventualment, que les facin arribar a la Secretaria 
General.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Departament de Pediatria, Obstetrícia i 
Ginecologia i de Medicina Preventiva, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris 
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre 
la proposta de canvi de nom del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva 
pel de Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i de Salut Pública i, 
eventualment, que es facin arribar a la Secretaria General.  
 
SEGON. Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles i 
personal acadèmic del Departament  de Pediatria, Obstetrícia i ginecologia i de Medicina Preventiva. 
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Acord 11/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat pel que fa a la creació del Servei d’Ocupabilitat  i 
el seu reglament. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona inclou, entre els seus objectius, facilitar el desenvolupament 
professional dels estudiants i titulats segons els estudis cursats i que per assolir aquest objectiu, es proposa 
transformar l’actual estructura orientada a fomentar l’ocupabilitat de l’alumnat, Oficina de Treball Campus, en 
el Servei d’Ocupabilitat de la UAB, d’acord amb el que estableix l’article 39 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atès que la creació d’aquest servei vol donar resposta a les necessitats derivades del context socioeconòmic, 
així com els requeriments d’ordenació acadèmica. 
 
Vist el que disposen els articles 39 i 40 del Estatus de la UAB pel que fa a la creació i reestructuració dels 
serveis universitaris. 
 
Vist que en data 14 de novembre de 2016 la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat va informar favorablement de 
la proposta de creació del Servei d’Ocupabilitat i del reglament del mateix. 
 
Vist que en data 18 de gener de 2017 la Comissió d’Economia i d’Organització ha informat favorablement de la 
proposta de creació del Servei d’Ocupabilitat i del reglament del mateix. 
 
Vist l’article 3, lletres a) i u)  del Reglament del Consell de Govern, segons la redacció donada per Acord de 10 
de desembre de 2013, pel què fa les competències de l’esmentat òrgan en matèria d’aprovació del serveis 
universitaris  i dels seus reglaments. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.  Aprovar la transformació de l’actual Oficina de Treball Campus en el Servei d’Ocupabilitat de la UAB. 
 
Segon.  Aprovar el Reglament del Servei d’Ocupabilitat de la UAB, que s’annexa. [Document] 
 
Tercer. Derogar la resolució de 28 d’abril de 2008 per la qual es transforma la Unitat de Treball Campus en 
Oficina Treball Campus. 
 
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Organització i a la vicegerent d’Economia per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 12/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Atès que per acord 45/2010, de 7 de juliol, el Consell de Govern va aprovar la creació del Centre d'Estudis i de 
Recerca "Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAiAC), i el seu Reglament, d’acord 
amb la memòria que es va presentar.  
 
Atès que l’article 6 del Reglament del CAIAC estableix que el seu òrgan de govern col·legiat és el Consell de 
Centre.  
 
Atès que per acord del Consell del CAIAC de data 25/11/2016 es proposa la seva dissolució i liquidació en els 
termes del document 3 per impossibilitat d’aconseguir els seus fins. 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar la creació, modificació, 
supressió de centres d’estudis i de recerca.  
 
Atès que per acord núm. 20/2016, de 30 de novembre, la Comissió d’Investigació va informar favorablement la 
dissolució del "Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya” (CAiAC). 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_Servei_Ocupabilitat_CG260117
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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 la dissolució del Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental del Catalunya (CAIAC).  
 
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, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 13/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vistos els models d’utilitat, que es detallen a continuació, sol·licitats davant l’Oficina Espanyola de Patentes y 
Marcas on la doctora Jordina Belmonte Soler consta com a co-inventora junt amb altres dos inventors més: 
 
Títol: Dispositivo multifuncional para aeronaves no tripuladas, concretamente multirrotores, diseñado para el 
muestreo y la recolección de partículas aerobiológicas. 
Número de sol·licitud: MU201500582 
Data de sol·licitud a Espanya: 18/08/2015 
 
Títol: Cualquier sistema destinado a la captación y/o recolección de partículas aerobiológicas mediante el uso de 
multirrotores. 
Número de sol·licitud: MU201500686 
Data de sol·licitud a Espanya: 25/09/2015 
 
Atès que, segons consta a l’expedient administratiu, aquests models d’utilitat no tenen perspectives comercials 
en un futur immediat i que no hi ha cap empresa o persona que hagi manifestat el seu interès en adquirir els 
drets sobre aquest models d’utilitat.  
 
Atès que la cessió de drets de propietat industrial sobre la titularitat de l’esmentada patent, en el seu cas, es 
projecta realitzar sota les premisses de la bona fe, i que per tant els cessionaris no tenen la intenció de crear 
una empresa per a explotar els resultats en un futur, així com no ha negociat amb terceres empreses la 
llicència o subseqüent transmissió dels drets. Així mateix, els cessionaris estan d’acord que futures llicències o 
transmissions del dret es realitzaran en condicions de mercat. 
 
D’acord amb l’article 15, als apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents i amb 
els articles 97 i 102 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció donada 
per Acord del Consell de Govern núm. 34/2013, de 5 de juny, segons els quals la universitat podrà cedir la 
titularitat de les patents de la seva propietat als professors autors de la mateixa si la UAB no estigués 
interessada en ostentar la seva voluntat.  
  
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
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 
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ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la cessió del 33,33% de la titularitat que sobre els models d’utilitat ‘Dispositivo 
multifuncional para aeronaves no tripuladas, concretamente multirrotores, diseñado para el muestreo y la 
recolección de partículas aerobiológicas’ (MU201500582) i ‘Cualquier sistema destinado a la captación y/o 
recolección de partículas aerobiológicas mediante el uso de multirrotores’ (MU201500686) que ostenta la 
Universitat Autònoma de Barcelona a favor de la doctora Jordina Belmonte Soler que l’adquireix, pel preu i 
condicions que es relacionen: 
 

- Preu de la cessió: 21 % dels guanys que els cessionaris obtinguin per la comercialització dels esmentats 
Models d’utilitat.  

 
- La UAB es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació sobre els Models 

d’utilitat objecte de cessió. 
 

- En cas que la cessionària decideixi crear una empresa que exploti els resultats protegits pels Models 
d’utilitat, en cas d’ulterior cessió o llicència dels drets a aquesta empresa, si és l’empresa qui ho 
explota, la UAB percebrà un royalty del 5 % sobre la facturació directa de l’empresa. Si es sub-llicencia 
a una altra empresa, la UAB percebrà un retorn equivalent al 5% sobre la factura de la ulterior o 
ulteriors companyies. 

   
Segon.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Tercer.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 14/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
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 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 ubicat 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 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 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 - 
per un període d’1 any.  
 
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. 
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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.- 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 ubicat 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. 
 

• Preu: 32.400 € anuals, impostos exclosos.  
• Termini de duració: 1 any, des del 3 de desembre de 2016. 
• Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’apartament de vehicles al voltant de 

l’edifici on està ubicat 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. 
 
 
Acord 15/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud de AUTOCARS R FONT SAU pel que fa a l’autorització d’ús de part del recinte del Parc Mòbil 
de la UAB que no estigui utilitzada per aquest, per a l’aparcament dels seus autobusos. 
  
D’acord amb allò que disposen l’article 80 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en 
relació amb els articles 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 28 del 
decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, l’article 70 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 86.2, 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques, i els articles 207.2 dels Estatuts.   
 
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 AUTOCARS R FONT SAU d’acord amb les següents 
condicions: 
 

- Objecte: porció de terreny de part de la superfície del recinte del Parc Mòbil de la UAB que no sigui 
utilitzada per aquest.    

- Cànon:   114,51 Euros mensuals (IVA exclòs) per cada plaça de 12 metres i per períodes mensuals 
complerts. En cas d’ocupacions inferiors a un mes, es realitzarà el càlcul proporcional. 

- Termini de duració: 1 any prorrogable, per períodes anuals fins un màxim de 4 anys, incloses període 
inicial més pròrrogues. 

- Destinació: El destí del dret d’ús objecte d’autorització serà l’aparcament dels autobusos de AUTOCARS 
R FONT SAU 

  
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 a la gerència de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
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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 de la UAB. 
 
 
Acord 16/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) és titular d’un software informàtic desenvolupat 
pels professors Javier Martín Martínez i Montserrat Nafría Maqueda, del grup de recerca REDEC, denominat 
REDEC-IA-AGING-MODEL.  
 
Atès que en data 19 de desembre de 2016 la UAB va formalitzar amb Karlsruher Institut für Technologie un 
contracte de llicència sense exclusivitat, per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual.  
  
Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
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.- Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència de software denominat REDEC-IA-AGING-
MODEL formalitzat en data 19 de desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Karlsruher 
Institut für Technologie, sense exclusivitat i per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual.  
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 17/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de 
Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2016. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
  
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2016. 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
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Acord 18/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre per la qual es dóna publicitat al procediment i 
als terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i 
investigador funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 
2015. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits 
de recerca del  personal docent i investigador funcionari que han estat acceptats. 
 
L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l’avaluació dels mèrits de recerca dels professorat universitari, mitjançant les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d’Avaluació de la Recerca. També s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 
 
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell 
Social. 
  
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.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits 
de recerca per al professorat funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva (trams de recerca, 
primera convocatòria AAI Funcionari-2016 d’AQU Catalunya) en els termes que es recullen en els annexos. 
[Document] 
  
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències. 
  
TERCER.- Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
  
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent d’Organització que facin el seguiment de 
l'acompliment d'aquest acord. 
 
 
Acord 19/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Vist que en data 30 de gener de 2015 es va signar un contracte de serveis de telecomunicacions amb 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U– TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 
18/1982, DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991, DE 29 DE ABRIL  (UTE TdE – TME CCCLXXXII) que finalitza el dia 1 
de febrer de 2017 i que és renovable per 1+1 anys. 
 
Atès que la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) en data 19 d’octubre 
de 2016 ha informat favorablement la proposta per a la pròrroga del contracte per un any. 
 
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i 
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua 
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden 
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.” 
 
Vist que en data 18 de gener de 2017 la Comissió d’Economia i d’Organització ha informat favorablement de la 
proposta de pròrroga de la contractació conjunta del servei de telecomunicacions corporatives. 

http://www.uab.cat/doc/Complements_recerca_professorat_funcionari_CG260117
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Vist l’article 3, lletra l)  del Reglament del Consell de Govern, segons la redacció donada per Acord de 10 de 
desembre de 2013, pel què fa les competències de l’esmentat òrgan en matèria de proposta de programació de 
despesa pluriennal. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la pròrroga de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions 
corporatives per a les universitats catalanes, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.  Elevar aquest acord  al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 20/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
Atès que el 25 de juny de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la UAB van signar el “Conveni de 
cooperació per la participació de la UAB com a usuària del Servei comarcal de biomassa forestal, amb la 
instal·lació i manteniment d’una caldera de biomassa forestal, i el subministrament d’energia tèrmica per part 
del Consell Comarcal a l’edifici del Servei d’Activitats Fisicoesportives”. 
 
Atès que el 29 d’octubre de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la UAB van signar l’ “Addenda al 
conveni de cooperació per a la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a usuari del Servei 
Comarcal de Biomassa Forestal, amb la instal·lació i manteniment d’una caldera de biomassa i el subministre 
d’energia tèrmica per part del consell comarcal als edificis del servei d’activitat fisicoesportives”, la qual fa 
referència a la modificació de la vigència del conveni i reversió a la finalització del conveni. 
  
Atès que el Consell Comarcal està tramitant la contractació administrativa de la “Gestió del Servei Comarcal de 
Biomassa Forestal”, que comprèn la gestió del centre logístic i la gestió i venda d’energia tèrmica a les dues 
calderes del Consell Comarcal (Hospital de Terrassa-CST i Servei d’Activitats Fisicoesportives-UAB), així com la 
venda d’estella a possibles nous usuaris. La gestió d’aquest servei es farà mitjançant gestió indirecta en la 
modalitat de concessió que preveu la normativa, i podrà operar un cop finalitzades les obres.  
 
Atès que tot i haver-se signat l’acta de recepció de les obres del “Projecte d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa forestal al Servei d’Activitats Fisicoesportives de la Universitat Autònoma de Barcelona”, la resta 
d’instal·lacions que han d’integrar el Servei comarcal de biomassa (caldera CST i centre logístic) encara es 
troben en fase d’obra i es preveu que es puguin posar en funcionament el mes de gener de 2017.  
 
Atès que el 27 de setembre de 2016, la Universitat Autònoma de Barcelona va sol·licitar al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental que procedís a realitzar l’acte de posada en funcionament de la caldera per poder iniciar així el 
període d’explotació de la caldera, activant el servei de subministrament d’energia per tal de garantir el 
correcte funcionament de les instal·lacions dels edificis del SAF en els termes que preveu l’esmentat conveni 
subscrit en data 25 de juny de 2015 i la seva addenda de data 29 d’octubre de 2015.  
 
Atès que el Servei comarcal de biomassa forestal, mitjançant el seu Reglament, Projecte d’establiment i 
Memòria justificativa no contempla cap interpretació sobre el període transitori d’implantació del Servei públic 
comarcal de biomassa forestal i les instal·lacions ja construïdes per a la gestió energètica com a servei ofert al 
Servei públic. 
 
Vista la necessitat de formalitzar un conveni entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental l’objecte 
del qual sigui regular el subministrament energètic i manteniment de la instal·lació, a través de la seva cessió 
d’ús temporal a la UAB, durant el període transitori i excepcional entre la posada en funcionament de la 
instal·lació productora d’energia calorífica i la implantació del Servei públic comarcal de biomassa forestal per 

http://www.uab.cat/doc/Contractacio_serveis_telecomunicacions_univ_catalanes_CG260117
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part del Consell Comarcal del Vallès Occidental, autoritzant a la Universitat Autònoma de Barcelona l’autogestió 
de la instal·lació en els termes del document 1. 
 
Vist l’article 64.s) dels estatuts. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la formalització d’un conveni de cooperació entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la cessió d’ús temporal d’una caldera de biomassa a l’edifici del 
Servei d’Activitat Físicoesportives, en els termes del docuent annex.  [Document].  
 
SEGON.- Autoritzar la rectora la formalització del conveni identificat com a document 1, facultant-la a realitzar 
les modificacions tècniques que requereixi la signatura del mateix.  
 
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.2. Comissions del Consell de Govern 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 001/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del 20 de desembre de 2016 
  
  
Punt 3.1. Modificació del calendari acadèmic del curs 2016-2017, per delegació del Consell de Govern 
  
 
Acord 002/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic 
per al curs acadèmic 2016-2017. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2016-2017. 
 
Vista l’Ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del 25 de maig i 24 de 
novembre de 2015, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2016. 
 
Vista l’Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l'any 2016. 
 
Vista l’Ordre TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, pel 

http://www.uab.cat/doc/Conveni_UAB_ConsellComarcalValles_CG260117
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que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les 
propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Ordenació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Aprovar la modificació del calendari acadèmic per al curs 2016-2017, per delegació del Consell de Govern. 
[Document] 
  
  
 
Acord 003/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Professorat i Programació Acadèmica d'aprovació de l’oferta d’estudis i de 
places per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs 
acadèmic 2017-2018. 
 
Vist l'article 36 del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condiciones per a 
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau, el qual disposa, que l’accés mitjançant l’acreditació 
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la 
universitat. 
  
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 19 de novembre de 2012, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència 
laboral o professional per al curs acadèmic 2017-2018, per delegació del Consell de Govern. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
 
Acord 004/2017, de 24 de gener 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, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.2.c 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 5 de desembre de 2012, 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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_calendari_academic_curs2016-2017_CAA240117
http://www.uab.cat/doc/Acces_expedient_laboral_professional_estudisGRAU_CAA240117
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ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic  
2015-2016. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
   
Acord 005/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la memòria de títol de 
grau que ha estat presentada pel centres corresponent. 
 
Atès la necessitat de modificar la memòria de títols de Grau que es presenta, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que 
fa a les competències de la Comissió Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que 
condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les 
modificacions derivades de l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria de títol de Grau de Dret.  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 006/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de màster 
universitaris que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atesa la necessitat de modificar la memòria dels títols de màster universitari que es presenten, per tal 
d’adequar-la a les necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 19 de novembre de 2012, 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. 

http://www.uab.cat/doc/Premis_extraordinaris_titulacio_CAA240117
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de màster 
universitari següents: 

· Màrqueting 
· Recerca en Educació 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
Acord 007/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’itineraris de 
simultaneïtat. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar les modificacions d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenten per tal de 
satisfer la demanda d’aquest tipus estudis. 
 
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de 
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible 
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places 
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.     
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat dels 
següents estudis: 
 
    ·          Grau d’Educació Infantil i Grau d’Educació Primària 
    ·          Grau de Criminologia i Grau de Dret 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
  
 
Acord 008/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la petició de creació del nou títol de diploma de postgrau propi que ha estat presentada a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix 
els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que 
fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació d'un títol de diploma de postgrau propi.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
   
 
Acord 009/2017, de 24 de gener de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de pla d’estudis de diploma de postgrau propi presentada a l'Escola de Postgrau, 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 les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis.  
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols 
propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, la Comissió d'Afers Acadèmics ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau propis Diploma 
de Postgrau en Direcció d’Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional SGE 900, 
condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents. 
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 010/2017, de 24 de gener 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització:  
 

- Vehicle Intel·ligent i Oportunitats de negoci: Tecnologies, Reptes i Oportunitats per a la Mobilitat 
Sostenible 

- Mediador Escolar per Centres Educatius 
- Mediació en Salut 
- Laboratory Animal Science and Medicine 
- Infografia i Visualització (Software Lliure) 
- Revenue Management. Nivell Bàsic 
- Community Manager 
- Neurociència aplicada a l’àmbit educatiu 

 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord 
primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
I.2.2. Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 001/2017, de 19 de gener de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 14 de novembre de 2016. 
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Acord 002/2017, de 19 de gener de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat sobre el Protocol de canvi del nom legal al nom del 
gènere sentit adreçat a les persones transsexuals, transgènere i intersexuals de la comunitat UAB. Procediment 
relatiu als estudiants. 
 
Vistes les iniciatives legislatives vigents a nivell europeu, espanyol i català, aprovades amb la finalitat de no-
discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
 
Atès que la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en el seu article 23, estableix que en l’àmbit 
universitari s’han de determinar les condicions per tal que les persones transgènere i intersexuals siguin 
tractades amb el nom del gènere amb el qual s’identifiquen, encara que no hagin modificat civilment el seu 
sexe, siguin menors d’edat o no disposin d’un diagnòstic de disfòria de gènere ni s’hagin sotmès a tractament 
mèdic. 
 
Vista la necessitat i l’obligatorietat de que Universitat Autònoma de Barcelona disposi d’un instrument a través 
del qual es prevegin els tràmits i requisits necessaris per fer un canvi de nom de les persones transsexuals, 
transgènere i intersexuals de la comunitat UAB. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 
què fa les competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la 
Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el Protocol de canvi del nom legal al nom del gènere sentit adreçat a les 
persones transsexuals, transgènere i intersexuals de la comunitat UAB. Procediment relatiu als estudiants i 
elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en aquesta matèria, per tal que porti les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
 
Acord 003/2017, de 19 de gener de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vist que en data 14 de novembre de de 2016 es van aprovar les Bases dels Ajuts per desenvolupar les 
activitats de participació l’alumnat de la Universitat Autònoma així com la convocatòria per l’any 2017. 
 
Vist que s’ha pogut ampliar la dotació pressupostària destinada a aquesta convocatòria així com la necessitat 
de modificar el termini de presentació de sol·licituds per a participar en la convocatòria d’ajuts per l’any 2017.  
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 
què fa les competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la 
Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
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Primer. Aprovar la modificació de la convocatòria d’ajuts de suport a la participació de l’alumnat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per l’any 2017. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 001/2017, de 18 de gener de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 23 de novembre de 2016. 
  
 
Acord 002/2017, de 18 de gener de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat pel que fa a la creació del Servei d’Ocupabilitat  i del 
seu reglament. 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona inclou, entre els seus objectius, facilitar el desenvolupament professional 
dels estudiants i titulats segons els estudis cursats. Per assolir aquest objectiu, es proposa transformar l’actual 
estructura orientada a fomentar l’ocupabilitat de l’alumnat, Oficina de Treball Campus, en el Servei 
d’Ocupabilitat de la UAB, d’acord amb el que estableix l’article 39 dels Estatuts de la UAB. 
 
La creació d’aquest servei vol donar resposta a les necessitats derivades del context socioeconòmic, així com 
els requeriments d’ordenació acadèmica 
 
Vist que en data 14 de novembre de 2016 la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat va informar favorablement de la 
proposta de creació del Servei d’Ocupabilitat i del reglament del mateix. 
 
Vist l’article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 
què fa les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització. 
 
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, la 
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Informar favorablement sobre la transformació de l’actual Oficina de Treball Campus en el Servei 
d’Ocupabilitat de la UAB i elevar-ho al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Segon. Informar favorablement del Reglament del Servei d’Ocupabilitat de la UAB i  elevar-ho al Consell de 
Govern per a la seva aprovació. 
 
Tercer. Derogar la resolució de 28 d’abril de 2008 per la qual es transforma la Unitat de Treball Campus en 
Oficina Treball Campus. 
 
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent  d’economia  per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  

http://www.uab.cat/doc/Ajuts_alumnat_any_2017_CA190117
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Acord 003/2017, de 18 de gener de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist que en data 30 de gener de 2015 es va signar un contracte de serveis de telecomunicacions amb 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U– TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA S.A.U UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 
18/1982, DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991, DE 29 DE ABRIL  (UTE TdE – TME CCCLXXXII) que finalitza el dia 1 
de febrer de 2017 i que és renovable per 1+1 anys. 
 
Atès que la Comissió Executiva del CSUC del 19 d’octubre de 2016 ha informat favorablement la proposta per a 
la pròrroga del contracte per un any. 
 
Vist el que disposa l’article 110.2 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, el qual disposa que “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i 
tot amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua 
en una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden 
comprometre crèdits amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents 
administracions públiques subjectes a aquesta Llei.”  
 
Vist l'article 10.1 lletra 4) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre 
de 2016 pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de  proposta de 
programació plurianual.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement de la proposta de  pròrroga de despeses plurianuals per a la contractació dels 
serveis de telecomunicacions corporatives per a les universitats catalanes. 
 
SEGON.  Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves 
competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 004/2017, de 18 de gener de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist que la UAB forma part de la contractació conjunta dels recursos electrònics de la Biblioteca Digital de 
Catalunya (BDC) ScienceDirect (Elsevier) per al període 2017-2020 que aprova la Comissió Executiva del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de data 1 de desembre de 2016. 
 
Vistos els articles 11 i 12 del Reglament intern de contractació del CSUC de data 25 de gener de 2015, pel que 
fa al compromís exprés de les entitats consorciades de participar en el procediment de contractació conjunta, 
així com de l’existència de crèdit  per a fer front als compromisos contractuals que se’n derivin. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Vist el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic  el qual estableix” Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
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Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1. Asimismo, deberá incorporarse 
el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la 
intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.”  
 
Vist l'article 10.4 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre 
de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de  seguiment 
pressupostari. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats de la contractació conjunta de recursos electrònics de la Biblioteca Digital de 
Catalunya i de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent. 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 005/2017, de 18 de gener de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist que de conformitat amb allò regulat a la Disposició addicional segona de la Llei 2/2014 de 27 de gener,  
l’entitat UAB està interessada a contractar conjuntament el servei de migració de l’actual Gestor d’Identitat 
(IdM de Sun) de vàries Universitats, a una solució que inclogui el software d’Oracle (OIM)que tramitarà i 
adjudicarà el CSUC (Exp. 16/12). 
 
Vistos els articles 11 i 12 del Reglament intern de contractació del CSUC de data 25 de gener de 2015, pel que 
fa al compromís exprés de les entitats consorciades de participar en el procediment de contractació conjunta, 
així com de l’existència de crèdit  per a fer front als compromisos contractuals que se’n derivin. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Vist el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic  el qual estableix” Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1. Asimismo, deberá incorporarse 
el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la 
intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.” 
 
Vist l'article 10.4 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre 
de 2016,   pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de  seguiment 
pressupostari. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats  de l’adhesió de l’entitat UAB al procés de contractació conjunta del servei 
de migració de l’actual Gestor d’Identitat (IdM de Sun) a una solució que inclogui el software d’Oracle (OIM), 
que tramitarà i adjudicarà el CSUC, de conformitat amb els plecs que regularan la licitació i la legislació vigent i 
aplicable.  
 
SEGON.    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 006/2017, de 18 de gener de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist que la UAB forma part de la contractació conjunta dels recursos electrònics de la Biblioteca Digital de 
Catalunya (BDC) segons Acord de la Comissió Executiva del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC) de data 15 de novembre de 2016. 
 
Vistos els articles 11 i 12 del Reglament intern de contractació del CSUC de data 25 de gener de 2015, pel que 
fa al compromís exprés de les entitats consorciades de participar en el procediment de contractació conjunta, 
així com de l’existència de crèdit  per a fer front als compromisos contractuals que se’n derivin. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Vist el que disposen els articles 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic  el qual estableix” Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1. Asimismo, deberá incorporarse 
el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la 
intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.” 
 
Vist l'article 10.4 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de   14 de juliol i 27 de 
setembre de 2016,  pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de  
seguiment pressupostari. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats de la contractació conjunta de recursos electrònics de la Biblioteca Digital de 
Catalunya i de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent. 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la Vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 007/2017, de 18 de gener de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist que  d’acord amb la Disposició addicional segona de la Llei 2/2014 de 27 de gener, la UAB  està 
interessada a contractar conjuntament el subministrament d’equipament audiovisual i la prestació de 
determinats serveis addicional, mitjançant la tramitació de l’acord marc que permeti seleccionar les empreses 
que, a través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar equips  audiovisuals , a les entitats 
adherides, procediment que tramitarà i adjudicarà cadascuna de les entitats adherides. 
 
Vist que l’òrgan de contractació de l’acord marc serà l’òrgan del CSUC que tingui atribuïda aquesta 
competència, d’acord amb els seus Estatuts i les normes que regeixen la seva contractació. 
 
Vist  el que  estableix la disposició addicional segona de la Llei  2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic mitjançat el qual es regula que els ens, els organismes i les 
entitats del sector públic de Catalunya poden adjudicar contractes, concloure acords marc i articular sistemes 
dinàmics de contractació de manera conjunta en el marc de la normativa de contractació pública, amb l’acord 
previ corresponent, sempre que el recurs a aquests instruments no s’efectuï de manera que la competència es 
vegi obstaculitzada, restringida o falsejada. 
 
Vist l'article 10.4 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre 
de 2016,  pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de  seguiment 
pressupostari. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats  que la UAB  es compromet a subscriure l’adhesió al procés de contractació 
conjunta, acord marc, que tramita i adjudicarà el CSUC per tal de seleccionar les empreses que a través dels 
corresponents contractes derivats, que tramitarà cada entitat, podran subministrar equipament audiovisual i 
prestar determinats serveis addicional a les entitats adherides en els termes previstos  i de conformitat amb els 
plecs que regularan la licitació i la legislació vigent i aplicable. 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 008/2017, de 18 de gener de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 1 de desembre  de 2016 pel qual s’acorda aprovar les tarifes 
pels serveis prestats  i la seva política de facturació per a l’exercici 2017. 
 
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per 
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)  i que passà a denominar-se Consorci 
de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
 
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les correspon al Consell de Govern, 
qui podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva 
actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació 
d’aquestes. 
 
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
 
Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  14 de juliol i 27 de 
setembre de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la 
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per 
a l’exercici 2017. [Document]  
 
SEGON. Elevar aquesta 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 presents acords al comissionat del rector per a la Societat de la Informació i a la 
vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
 
Acord 009/2017, de 18 de gener de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data 20 de desembre de 2016. 
 
Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de dates 17 de febrer, 7 de març,  4 de maig, 30 de 
juny,  26 de setembre, 27 d’octubre  i 23 de novembre de 2016 per les quals s’aproven les modificacions de 
crèdit en data  31 de  gener, 19 de febrer, 15 d’abril, 10 de juny,  31 d’agost de 2016, 10 d’octubre i 8  de 
novembre de 2016 respectivament. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2016 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu 
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de 
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i 
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost. 
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre 
de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per 
al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, la Comissió d’Economia i 
d’Organització de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit a data 20 de desembre de 2016. [Document]  
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Tarifes_serveis_prestats_CSUC_CEO180117
http://www.uab.cat/doc/Modificacions_credit_20_desembre_2016_CEO180117
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I.2.4. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 001/2017, de 17 de gener de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 
 
Aprovar les actes de les sessions anteriors dels dies 24 de novembre de 2016 i 14 de desembre de 2016. 
  
  
Acord 002/2017, de 17 de gener de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els 
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles. 
 
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius, 
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el 
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 23 de gener de 2014 pel qual s’aprova el model de dedicació 
acadèmica del professorat de la UAB que disposa que ateses les funcions de coordinació i la impartició dels 
ensenyaments de les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles, l’aplicació dels criteris que configuren el model de dedicació 
quedarà supeditada a la necessitat de prestació de serveis docents encarregats pels centres i a fi de garantir la 
transparència informativa els departaments han d’aplicar els criteris de manera transparent en l’assignació 
docent.  
 
Vist l’article 18.1 b) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de 
la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les dotacions de professorat 
per als departaments i les unitats docents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Informar i debatre sobre els criteris d’assignació de recursos de professorat als departaments per al 
curs 2017-2018.  
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
   
 
Acord 003/2017, de 17 de gener de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 
 
Primer. Designar el vicerector de Personal Acadèmic, la delegada de la rectora per al Personal Acadèmic, el 
vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat, la delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica, 
quatre directors de departament, un per cada gran àmbit de coneixement, i els representants de la Junta de 
Personal Docent i Investigador i del Comitè d’Empresa com a membres de la subcomissió que estudiarà el 
Model de dedicació acadèmica. 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
   
 
Acord 004/2017, de 17 de gener de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 70 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran modificar la relació de 
llocs de treball del seu professorat per ampliació de les places existents, per minoració o per canvi de 
denominació de les places vacants, en la forma que indiquin els seus estatuts. 
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Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon 
aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la transformació d’una plaça d’associat mèdic en una d’agregat interí a la Unitat Docent 
Hospitalària de Germans Trias i Pujol.  
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Acord 005/2017, de 17 de gener de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 
Atès que diverses institucions han sol·licitat a la UAB que investigadors de les seves entitats puguin exercir 
tasques de recerca a la UAB. 
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a Andrej Stranz, investigador de 
l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB) del CSIC, amb destinació al Departament de Física. 
 
Segon. Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a Pere Puig, investigador de l’entitat 
AtrysHealth, amb destinació al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 
Tercer. Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB a Andrew Koste, investigador de 
l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), amb destinació al Departament d’Enginyeria de la 
Informació i de les Comunicacions. 
 
Quart. Encarregar al vicerector de Recerca l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
 
I.2.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

[tornar a l’índex] 
  
Acord 001/2017, de 23 de gener de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, del  dia 
28 de novembre de 2016 
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Acord 002/2017, de 23 de gener de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
ANTECEDENTS 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions 
anuals. 
 
CONSIDERACIONS 
Durant la sessió s’informarà de les actuacions previstes per a l’any 2017. 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, la Comissió de Política Lingüística de la UAB ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
1. Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2017 les quals estan subjectes a la disponibilitat 
pressupostària prevista al pressupost de la UAB.  [Document]   
 
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquests acords. 
 
3. Comunicar aquests acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
  

http://www.uab.cat/doc/Actuacions_Pla_llengues_2017_CRIPL230117
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II.   Convenis  
institucionals 

 
 
 
II.1. Específics 

[tornar a l’índex] 
 

Conveni d’1 de febrer de 2016 de col·laboració docent (Rafel Buscà i Maider Ripero) entre la UAB i el Centre 
de Reproducció Assistida del Vallès S.L.P. (FECUNMED) - Curs acadèmic 2015-2016. 

Conveni de 25 de febrer de 2016 pel sosteniment de la Càtedra de Recerca Cardiovascular UAB-HSCSP-
Fundació Jesús Sierra. 

Conveni de 29 d’abril de 2016 de col·laboració interuniversitària per a l'organització conjunta del Fòrum 
Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET). 

Convenio de 7 de junio de 2016 para la celebración de la 2ª edición del Coloquio Internacional "El Camino 
de Santiago y el arte medieval:  Santiago-Bari-Jerusalén, un viaje de ida y vuelta" (Barcelona, 29 de abril de 
2016). 

Convenio de colaboración de 10 de junio de 2016 entre la UAB y la UB para la realización conjunta del MU 
en Psicologia del Deporte y de la Actividad Física. 

Conveni de 22 de juny de 2016 entre la UAB i l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de 
Catalunya per a la realització d'estudis i accions conjuntes en l'àmbit de la Unió Europea. 

Conveni d’1 de juliol de 2016 entre la UAB i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) 2016-2019. 

Collaboration Agreement of 6 July of 2016 between the UAB and the IRTA – Recognition of Associates 
Researches (IVU’s) (Andreas Kamilaris). 

Collaboration Agreement of 6 July of 2016 between the UAB and the IRTA – Recognition of Associates 
Researches (IVU’s) (Valentino Ruggieri). 

Collaboration Agreement of 6 July of 2016 between the UAB and the IRTA – Recognition of Associates 
Researches (IVU’s) (Yuliaxis Ramayo). 

Convenio específico, de 15 de julio de 2016, entre la UAB y la UB para la realización conjunta del MU en 
Biologia, Genómica y Biotecnología Vegetales. 

Agreement of 29 July of 2016 between the UAB and the Gruyter Open Sp. - Publishing Services Agreement 
"Journal of Catalan Intellectual History" (JCIH). 

Conveni de 15 de setembre de 2016 entre la UAB I la Fundació La Pedrera-UAB relatiu al Programa Joves i 
Ciència (Estades MónNatura Pirineus, Cerca i Centre Recerca 2016) - Estades a l'ICTA. 

Conveni de 23 de setembre de 2016 entre la UAB i la Fundació Catalunya La Pedrera per donar suport als 
programes de Màster Universitari considerats excel·lents (Programa de Beques de Postgrau Curs 2016-2017). 

Convenio especifico de cooperación educativa, de 1 de octubre de 2016, para la realización de prácticas 
formativas de los alumnos de la UAB en la Corporación RTVE. 
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Convenio de colaboración de 28 de octubre de 2016 entre la UAB y la UdG para la realización conjunta del 
MU en Filosofía Aplicada. 

Conveni de 2 de novembre de 2016 entre la UAB i el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona per a 
la connexió de la Xarxa Informàtica de la UAB a la Xarxa Informàtica del PRBB. 

Conveni de 2 de novembre de 2016 de col·laboració docent entre la UAB i l'IFAE per al curs 2016-2017. 

Convenio de 14 de novembre de 2016 entre la UAB y Capman Testing Solutions, SL para el uso del Test of 
English for International Communication (TOEIC®), TFI Y TOEFL ITP). 

Annex, de 25 de novembre de 2016, al conveni d'1 de juliol de 2016 entre el Departament d’Ensenyament i 
la UAB per al reconeixement d'Antonio Contreras com a IVU per al curs acadèmic 2016-2019. 

Addenda 5, de 25 de novembre de 2016, al conveni entre la UAB, l'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant 
Pau i la Fundació de Gestió Sanitària de l`Hospital de Sant Pau pel reconeixement d'investigadors vinculats 
(IVU). 

2a Addenda, de 25 de novembre de 2016, al conveni entre la UAB i l'Institut de Recerca contra la Leucèmia 
Josep Carreras per al reconeixement de Personal Investigador Vinculat (IVU's). 

Conveni de 30 de novembre de 2016 de col·laboració docent entre la UAB i el CVC per al curs acadèmic 
2016-2017. 

Agreement of 19 January of 2017 between the UAB and the Thompson Rivers University  for Double 
Undergraduate Degree in Biology/Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular and Microbial Biology 
and Double Undergraduate Degree in Microbiology/Bachelor of Science (BSc) Major in Cellular, Molecular and 
Microbial Biology. 
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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] 
 
Dissolució del Centre d’Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental del Catalunya (CAIAC), segons l'acord 
12/2017, de 26 de gener, del Consell de Govern 
 
 
 
III.2. Administració universitària  

[tornar a l’índex] 
 
Transformació de l’Oficina de Treball Campus en el Servei d’Ocupabilitat, segons l’acord 10/2017, de 26 
de gener, del Consell de Govern 
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 
 
IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 18 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Carme Nogués Sanmiquel 
adjunta del vicerector d’Innovació i Projectes Estratègics per a la Coordinació dels Serveis Cientificotècnics. 
 
 
 
IV.2. Facultats i Escoles 

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Bibiana Juan Godoy 
coordinadora d’Estudis de la Titulació de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Martín 
Ibáñez degana de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Enric Mateu de Antonio 
vicedegà d’Economia, Serveis i Infraestructures de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Perdiguero Garcia 
coordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Fernando Picatoste Ramon 
coordinador secretari de Coordinació de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Montserrat Solanas García 
coordinadora de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Xavier Such Martí secretari 
i vicedegà d’Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Ana Maria Ortuño Romero 
vicedegana d’Afers Acadèmics i de Qualitat de la Facultat de Veterinària. 
 
 
IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Francesc Accensi i Alemany cessa 
com a secretari i vicedegà d’Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda cessa 
com a coordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i 
Empresa. 
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Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora María Manuela Hernández Herrero 
cessa com a coordinadora d’Estudis de la Titulació de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de 
Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Bibiana Juan Godoy cessa com a 
coordinadora de Treball Fi de Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Maria Teresa Martín Ibáñez cessa 
com a vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora María José Milán Sendra cessa com 
a vicedegana d’Economia, Serveis i Infraestructures i coordinadora de la Biblioteca de la Facultat de Veterinària. 
 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Fernando Picatoste Ramon cessa 
com a coordinador de la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Maria Teresa de los Reyes Pla 
Soler cessa com a degana de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Josep Mª Pons Muñoz cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Paleontologia de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Montserrat Solanas García cessa 
com a coordinadora secretària de Coordinació de la Unitat Docent Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de 
Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2017, per la qual la senyora Ana Maria Ortuño Romero cessa 
com a coordinadora de Curs de Veterinària de la Facultat de Veterinària. 
 
Resolució de la rectora, de 24 de gener de 2017, per la qual la senyora Ana Maria Ortuño Romero cessa 
com a coordinadora de Pràcticum Veterinària de la Facultat de Veterinària. 
 
 
 
IV.3. Escoles adscrites i vinculades   

[tornar a l’índex] 
 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 13 de gener de 2017, per la qual nomena les persones representants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Comitè de Direcció de l’escola adscrita Fundació Universitària Autònoma 
de Barcelona – Formació (FUAB – Formació) segons es detalla: 
 

• Josep Ros Badosa, vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, que en serà, a més, el 
director. 
 

• Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus. 
 

• Maria Valdés Gázquez, delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat. 
 
Resolució de la rectora, de 31 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Alfred Mauri Martí director 
de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. 
 
 
IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 de gener de 2017, per la qual el senyor Ramon Alberch Fugueras cessa com 
a director de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents. 
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IV.4. Departaments 

[tornar a l’índex] 
 
IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda 
coordinador de Docència del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Javier Asensio Ruiz de Alda 
secretari del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Xavier Ballart Hernández 
director del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Ramon Barnadas Rodríguez 
coordinador de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Encarna Bodelón González 
secretària del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Cerdà Subirachs 
secretari del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Elena Ibáñez de Sans 
secretària del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Patricia López García 
coordinadora de Projecció i Difusió del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Ricard Ripoll Villanueva 
director del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
 
IV.5.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Xavier Ballart Hernández cessa com 
a Secretari del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Xavier Blanco Escoda cessa com a 
coordinador de Doctorat del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Josselin Conté cessa com a 
coordinador de Projecció i Promoció del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Marta Estrada Medina cessa com a 
secretària del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Núria Font i Borràs cessa com a 
coordinadora del Doctorat de Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals del Departament 
de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor David Garcia Quintana cessa com a 
coordinador de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Roser Gauchola Gamarra cessa 
com a directora del Departament de Filologia Francesa i Romànica. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Juan Carlos Gavara de Cara cessa 
com a director del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Xavier Navarro Acebes cessa com a 
director del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
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Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Rosella Nicolini cessa com a 
secretària del Departament d’Economia Aplicada. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual la senyora Carme Nogués Sanmiquel cessa 
com a secretària del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia. 
 
Resolució de la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual el senyor Jordi Perdiguero García cessa com a 
coordinador de Docència del Departament d’Economia Aplicada. 
 
 
 
IV.5. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
IV.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 12 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente 
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona 
a l’Agrupació Pacte + Indústria. 
 
Resolució de la rectora, de 16 de gener de 2017, per la qual nomena les persones membres de la comissió 
conjunta d’estudis derivada del conveni de col·laboració entre l’Associació Intercol·legial de Col·legis 
Professionals de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, segons es detalla: 
 

• Dr. Salvador Cardús Ros 
• Dr. Josep Mª de Dios Marcer 
• Dra. Ana Mar Fernández Pasarín 
• Dr. Manel López Béjar 

 
Resolució de la rectora, de 17 de gener de 2017, per la qual nomena la senyora Isabel Aledo Bernal, 
delegada de la rectora per al Personal d’Administració i Serveis, representant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona al Consell rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de gener de 2017, per la qual nomena el senyor Carlos Eliseo Sánchez 
Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, representant suplent de la Universitat Autònoma de 
Barcelona al Consell Universitari de Terrassa. 
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V.  Convocatòries  

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

[tornar a l’índex] 
 
V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’11 de 
gener de 2017, per la qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de dues 
places d’administratiu/iva especialista a l’Institut de Ciència i Tecnologia i a l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’11 de 
gener de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de dues places de gestor/a amb 
destinació a l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 
24 de gener de 2017, per la qual es resol parcialment el concurs intern de trasllat i/o promoció per a la 
provisió de quatre places de tècnic/a informàtic/a júnior, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de 
planificació de Sistemes d’Informació, adjudicant tres de les quatre places segons s’indica tot seguit: 
 

• En el torn de trasllat, la plaça amb ubicació inicial de la unitat territorial al Servei de Recursos 
Informàtics i Multimèdia (SERIM) de Traducció i Interpretació, al senyor David Galisteo Tejada. 
 

• En el torn de trasllat, la plaça amb ubicació inicial de la unitat territorial al Servei d’Informàtica 
Distribuïda de Ciències de la Comunicació, a la senyora Esther Boza Fresco. 
 

• En el torn de trasllat, la plaça amb ubicació inicial de la unitat terrirotrial al Servei d’Informàtica 
Distribuïda d’Enginyeria, al senyor Antonio Aguilar Sánhez. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
30 de gener de 2017, per la qual s’esmena l’anunci de 30 de gener de 2017 per a cobrir provisionalment la 
plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Veterinària en 
el sentit que: 
 

Allà on diu: horari de 14:30 a 22:00 hores 
Ha de dir: de 9:00 a 17:30 hores 

 
 
 
V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 de gener de 2017, per la qual s’assigna, amb caràcter definitiu, a la senyora Pilar Margarit 
Gisbert, funcionària de l’escala administrativa a l’Oficina de Treball Campus. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Laura Assens 
Montull, funcionària de l’escala de gestió, a la Gestió Econòmica 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 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, al senyor Miquel Anguera 
Lasheras, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça com a gestor departamental al Departament de 
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques de la Facultat de Dret. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Josep Maria 
Campuzano Puntí, funcionari de l’escala de gestió, a la Gestió Acadèmica de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Olga Castaño 
Naranjo, funcionària de l’escala de gestió, a la Unitat de Coordinació Administrativa (Administració de Centre 
del Rectorat). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual es destina, amb caràcter provisional, la senyora Maria Jesús 
Castresana González, funcionària de l’escala administrativa, a la Unitat de Gestió de la Documentació – Oficina 
de Gestió de la Informació i la Documentació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor David Córdoba 
García, funcionari de l’escala de gestió, a la Gestió Acadèmica de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’assigna, amb caràcter definitiu, a la senyora Francisca 
Javiera Castro Castro, funcionària de l’escala administrativa, al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de Tècnic Informàtic Sènior al Servei d’Informàtica Distribuïda de la Facultat de Veterinària, al 
senyor David López Giró. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Noemí López 
Gómez, funcionària de l’escala de gestió, a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal – Àrea de PAS. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, al senyor Rafael Perera 
Astals, funcionari de l’escala de gestió a la Unitat de Gestió de Dades de Recursos Humans – Àrea de Personal 
Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Teresa 
Núñez Luque, funcionària de l’escala de gestió, com a gestora departamental al Departament d’Economia i 
Història Econòmica, de la Facultat d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de gener de 2017, per la qual s’assigna, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Carmen 
Mesas Gil a la Gestió Èconòmica 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 10 de gener de 2017, per la qual destina, amb caràcter definitiu, al senyor Josep Milián 
Martínez, tècnic mitjà laboral, a l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
13 de gener de 2017, per la qual es resol el procés selectiu per a nomenar interinament un/a tècnic/a 
gestor/a d’orientació laboral amb destinació a l’Oficina de Treball Campus, a favor de la senyora María Victoria 
Ridruejo Moreno. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 14 de gener de 2017, per la qual es concedeix a la senyora Marta Rubio Blanco la situació 
d’excedència voluntària, per un període mínim de quatre mesos i màxim de 15 anys. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 16 de gener de 2017, per la qual nomena al senyor Jordi Badosa Ortuño, funcionari en 
pràctiques de l’escala de gestió, per a ocupar una plaça amb destinació al Departament de Psiquiatria i Medicina 
Legal de la Facultat de Medicina. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 16 de gener de 2017, per la qual autoritza la reincorporació de la senyora Mercè Audi Prieto al 
servei actiu de l’escala administrativa, adscrivint-la provisionalment a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
18 de gener de 2017, per la qual es resol el concurs públic per a la contractació temporal d’un/a director/a 
amb destinació al Servei de Microscòpia de l’Administració de centre de Ciències i Biociències, a favor de a 
senyora Lorena Redondo Morata. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 19 de gener de 2017, per la qual adscriu, provisionalment, al senyor Rafael Sánchez Mejías, 
tècnic especialista laboral, a la Unitat d’Anatomia Patològica, del Departament de Ciències Morfològiques.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
20 de gener de 2017, per la qual es resol l’anunci de provisió extraordinària per a cobrir provisionalment la 
plaça de gestor/a de la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics, a favor del senyor 
Miguel Ángel Ruiz Salmeron. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
20 de gener de 2017, per la qual es resol l’anunci de provisió extraordinària per a cobrir, provisionalment, la 
plaça de l’escala tècnica de cap de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de Centre de Ciències i 
de Biociències, a favor del senyor Tomàs Fabregat Anglès. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
20 de gener de 2017, per la qual  es declara deserta, per manca de candidatures, la convocatòria de concurs 
específic per a la provisió de dues places de l’escala de gestió amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual adscriu, provisionalment, a la senyora Alícia Izquierdo San-
Agustín, funcionària de l’escala administrativa, a la Unitat Tècnica de Doctorat, de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 23 de gener de 2017, per la qual es reincorpora la senyora Sílvia Bau Redón, funcionària de 
l’escala administrativa, adscrivint-la al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, Administració de Centre 
de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de gener de 2017, per la qual es concedeix al senyor Antonio Jesús Moscoso Ramírez 
l’excedència voluntària amb reserva de lloc de treball per un període mínim d’un any i màxim de tres anys. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de gener de 2017, per la qual es destina, amb caràcter provisional, el senyor Jordi Villa 
Cárdenas, funcionari de l’escala administrativa, al Departament de Psiquiatria i Medicina Legal, Administració de 
Medicina. 
 
Resolució de la vicegerent d’Organització, per autorització de signatura de la rectora, de 30 de 
gener de 2017, per la qual es nomena el senyor Tomàs Fabregat Anglès, funcionari interí de l’escala de gestió, 
amb destinació provisional, com a cap de Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de gener de 2017,  per la qual es concedeix al senyor Tomàs Fabregat Anglès l’excedència 
voluntària per incompatibilitat , per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 30 
de gener de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça 
de tècnic/a especialista, amb destinació a la Unitat de Serveis a la Comunitat de l’Àrea de Serveis Logístics i 
d’Administració. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
31 de gener de 2017, per la qual es deixa sense efectes la resolucióde la senyora Roser García Piñero, de 
data 1 d’abril de 2016. 
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	I.  Disposicions generals i acords
	d’òrgans col legiats d’àmbit general
	SEGON.- Modificar l’article 17.h de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió de Personal Acadèmic, en els termes següents:
	TERCER.- Modificar l’article 7.h de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat, en els termes següents:
	QUART.- Modificar l’article 9.i de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió d’Economia i Organització, en els termes següents:
	i) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre.
	CINQUÈ.- Modificar l’article 11.l de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió d’Afers Acadèmics, en els termes següents:
	l) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre.
	SISÈ.- Modificar l’article 13.j de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió de Doctorat, en els termes següents:
	j) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre.
	SETÈ.- Modificar l’article 21.l de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, abans esmentada, referent a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, en els termes següents:
	l) Dues persones que representin el personal d’administració i serveis i que siguin membres del Claustre.
	VUITÈ.- Establir l'entrada en vigor d'aquesta modificació des de la seva aprovació per part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.
	NOVÈ.- Encarregar la secretària general l’execució i el seguiment dels acords anteriors.
	Tercer.- Encarregar a la gerència de la UAB 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.
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