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

 
 
 

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

 
Acord 01/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 21 de desembre de 2016. 
 
Acord 02/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el que disposa l’article 89, lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,  d’Universitats de Catalunya, pel que 
fa  a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal. 
 
Atès el que disposen els articles 109  i 110  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de 
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa 
pluriennal. 
 
Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB  el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al 
Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal. 
 
Vista  la Resolució  de  la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències  del rector, en matèria de 
contractació  administrativa, en determinats òrgans de la universitat. 
 
Vist el reglament d’organització i funcionament del Consell de la UAB, aprovat en sessió plenària de 18 de 
febrer de 2005 i modificat per acord del Ple de 24 de febrer de 2011 i de 23 de juliol de 2015. 
Vist que l’esmentat reglament estableix en l’article 28.2, apartat d, que correspon a la Comissió Econòmica 
informar al Ple del Consell Social, perquè els discuteixi i aprovi, si escau, la programació i la despesa pluriennal 
de la Universitat, a proposta del Consell de Govern. 
 
Atès que per raons d’operativitat i agilitat en el procés d’aprovació i tramitació de les despeses de caràcter 
pluriennal es proposa que l’esmentada competència sigui delegada en la Comissió Econòmica del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
Aprovar la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en els termes que es fan constar en el document PLE 01/02-2017. 
 
Acord 03/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
  
A) Nomenament de la persona representant del Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació 
Autònoma Solidària 
Vist l’ article 96 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist l’ article 7.4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Vistos els articles 14.3 i 14.5 dels Estatuts de la Fundació Autònoma Solidària 
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Vist l’acord del Ple del Consell Social realitzat el 29 de juny de 2010, pel qual s’aprova que el senyor Daniel 
Furlan Silvestri representi el Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació Autònoma Solidària. 
Vist l’acord del patronat de la Fundació Autònoma Solidària reunit el dia 15 de febrer de 2011, pel qual s’aprova 
el nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri com a membre del patronat de la Fundació. 
 
Vist que ha vençut el període del mandat del senyor Daniel Furlan en el patronat de la Fundació Autònoma 
Solidària, d’acord amb el que estableix l’article 14.5 dels Estatuts de l’esmentada Fundació. 
 
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el senyor Daniel Furlan Sivestri, proposa 
renovar el nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri com a patró de la Fundació Autònoma Solidària, en 
representació del Consell Social de la UAB. 
B) Nomenament Representant del Consell Social en la Comissió de Persones Usuàries del Servei d’Ocupabilitat 
de la UAB 
 
Vist l’acord 11/2017 pres pel Consell de Govern celebrat el dia 26 de gener de 2017, en relació a la creació del 
Servei d’Ocupabilitat i el seu reglament, i que en l’article 11.1.f) de l’esmentat reglament s’estableix que, “El 
Servei d’Ocupabilitat compta amb la Comissió de Persones Usuàries, integrada per: ...f) Una persona del 
Consell Social nomenada pel president o presidenta del Consell Social de la UAB”. 
 
Vistos els articles 7.4 i 13.2 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès que el president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el senyor Ramon Alberich Ferrer, proposa el 
senyor Ramon Alberich Ferrer com a vocal designat pel Consell Social en la Comissió de Persones Usuàries del 
Servei d’Ocupabilitat. 
C) Nomenament del representant del PDI, PAS i estudiants en les comissions del Consell Social. 
Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de 
funcionament i organització del Consell. 
 
Vist l’article 24.1) del reglament de funcionament i organització del Consell Social, el qual estableix, entre 
d’altres, que li correspon al Ple del Consell acordar, a proposta de la presidència del Consell Social, el 
nomenament dels vocals de cada comissió. 
 
Vist que el senyor David Montpeyó Garcia-Moreno, que va ser nomenat pel Consell de Govern com a membre 
del Consell Social en representació dels estudiants, ha deixat de ser membre del Consell de Govern, motiu pel 
qual en la reunió del Consell de Govern de 26 de gener de 2017 en Acord 04/2017 s’aprova la nova 
representant dels estudiants en el Consell Social, senyora Laura Gisbert López 
 
Atesa la sol·licitud de la senyora Laura Gisbert de formar part de la Comissió Universitat-Empresa del Consell 
Social. 
 
Vist que la senyora Antonia Doroteo Muñoz, que va ser nomenada pel Consell de Govern com a membre del 
Consell Social en representació del personal d’administració i serveis (PAS), ha deixat de ser membre del 
Consell de Govern, motiu pel qual en la reunió del Consell de Govern de 26 de gener de 2017 en Acord 04/2017 
s’aprova el nou representant del PAS en el Consell Social, senyor Juan Montesinos Andrade. 
 
Atesa la sol·licitud del senyor Juan Montesinos Andrade de formar part de la Comissió Econòmica del Consell 
Social. 
 
Vist que la senyora Jordina Belmonte Soler, que va ser nomenada pel Consell de Govern com a membre suplent 
de la senyora Laura Santamaria Guinot com a membre del Consell Social en representació del professorat, ha 
deixat de ser membre del Consell de govern, motiu pel qual en la reunió del Consell de Govern de 26 de gener 
de 2017 en Acord 04/2017 s’aprova el nou representant del professorat en el Consell Social, senyor Xavier 
Verge Mestre. 
 
Atesa la sol·licitud del senyor Xavier Verge Mestre de formar part de la Comissió Universitat-Empresa. 
 
Vist que el president del Consell Social de la UAB, en base a les sol·licituds presentades per la senyora Laura 
Gisbert López i el senyor Xavier Verge Mestre, i d’acord amb la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa, 
proposa la senyora Laura Gisbert López i el senyor Xavier Verge mestre com a membres vocals de l’esmentada 
comissió. 
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Vist que el president del Consell Social de la UAB, en base a la sol·licitud presentada pel senyor Juan 
Montesinos Andrade, i d’acord amb la presidenta de la Comissió Econòmica, proposa el senyor Juan Montesinos 
Andrade com a membre vocal de l’esmentada comissió. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a instàncies del president del Consell Social, 
 
S'acorda: 
1)    Aprovar la renovació del nomenament del senyor Daniel Furlan Silvestri com a patró de la Fundació 
Autònoma Solidària en representació del Consell Social de la UAB. 
2)    Nomenar el senyor Ramon Alberich Ferrer com a vocal designat pel Consell Social de la UAB en la Comissió 
de Persones Usuàries del Servei d’Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
3)    Nomenar la senyora Laura Gisbert López i el senyor Xavier Verge Mestre com a membres vocals de la 
Comissió Universitat-Empresa del Consell Social de la UAB. 
4)    Nomenar el senyor Juan Montesinos Andrade com a membre vocal de la Comissió Econòmica del Consell 
Social de la UAB. 
5)    Comunicar el punt primer d’aquest acord al president del Patronat de la Fundació Autònoma Solidaria. 
6)    Comunicar el punt segon d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, a la vicegerent 
d’Ordenació Acadèmica i el director del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Acord 04/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
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 (Document PLE 02/02-2017). 
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. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 15, als apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents. 
 
Vistos 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. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist l’acord 13/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual 
s’aprova 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. 
 
Vist l’acord CE 02/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)     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.  
2)     Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
3)     Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 
 
1)    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.   
 
2)    Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el  seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Acord 05/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el 
pla de tresoreria per a l’any 2017 (document PLE 03/02-2017). 
 
Vist l’acord CE 06/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
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Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 
30 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i 
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de 
venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents  
del Consell Social; 3) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)  Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 
30 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i 
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
2) Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 
 
3)  Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 06/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) 2016. 
 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades  per a 
l’exercici  de 2016 (document PLE 04/02-2017). 
 
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 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social. 
 
Vist l’article 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 07/2017 pres pel Consell de Govern de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s’acorda aprovar la 
programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) pel 2016. 
 
Vist l’acord CE 07/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de febrer, en virtut del 
qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per a l’any 2016, d’acord amb el que consta en el 
document CE 06/02-2016.; 2) Comunicar aquest acord al gerent de la UAB per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
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1)        Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per a l’any 2016, d’acord amb el que 
consta en el document PLE 04/02-2017. 
 
2)        Comunicar aquest acord al gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
Acord 07/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’elaborar un procediment de simplificació de la 
tramitació dels expedients de contractació administrativa que impliquin compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal per a la UAB. (Document PLE 05/02-2017) 
 
Vist el que disposa l’article 89, lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,  d’Universitats de Catalunya, pel que 
fa  a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal. 
 
Atès el que disposen els articles 109  i 110  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de 
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa 
pluriennal. 
 
Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB  el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al 
Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal. 
Vist el que disposen els articles 13, apartat 2 i  l’article 28, apartat 2, lletra d) del Reglament d’Organització i 
Funcionament del Consell Social pel que fa a les competències del Consell Social en matèria d’aprovació de la 
programació i despesa pluriennal de la universitat. 
 
Vista  la Resolució  de  la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències  del rector, en matèria de 
contractació  administrativa, en determinats òrgans de la universitat. 
 
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. 
 
Vist l’acord 08/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual 
s’aprova 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 i 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. 
 
Vist l’acord CE 08/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació 
administrativa, aprovi les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior 
de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs); 2)Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  
despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ 
(pressupost base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions 
dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs; 3) Aplicar el procediment previst al punt 
segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa 
pluriennal sigui quin sigui el seu import; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin 
d’aplicació als expedients de contractació administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que 
impliquin  un compromís de  despesa pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC); 5)Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord; 
6) Comunicar el present acord al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de 
contractació administrativa, aprovi les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un 
valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 
 
2)    Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació que 
sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació 
d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici 
social en curs. 
 
3)    Aplicar el procediment previst al punt segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius 
que impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu import. 
 
4)    Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als expedients de contractació 
administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin  un compromís de  despesa 
pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
5)    Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
6)   Comunicar el present acord al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
 
 
Acord 08/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del Vicerectorat d’Economia i de Campus en relació amb la sol·licitud de LGAI 
TECHNOLOGICAL CENTER, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i 
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar 
l’ús de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori. 
 
Atès que per acord núm. 40/2010 del Ple del Consell Social de data 28 d’octubre de 2010, la UAB va cedir l’ús a 
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del terreny annex a l’edifici on està ubicat el Laboratori 
General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb la superfície disponible necessària per donar ús a 
450 places de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29 
d’octubre de 2010 i, per tant,  finalitzarà el 29 d’octubre de 2013. 
 
Atès que per acord núm. 72/2013 del Ple del Consell Social de data 28 de novembre de 2013, la UAB va cedir 
l’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està 
ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, 
corresponent a 132 places de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys i, per tant,  finalitzà el 3 
de desembre de 2016. 
 
Atès que 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 pàrquing, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal de 
l’edifici on està ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya –identificat segons plànol ( 
document PLE 06/02-2017) per un període d’1 any. 
 
Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atès l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la 
competència i la publicitat. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 14/2017 pres pel Consell de Govern reunit el 26 de gener de 2017 en virtut del qual s’aprova 
autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA. 
 
Vist l’acord CE 09/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)  Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 
-       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, d’acord amb el que consta en el document CE 08/02-2017. 
-       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). 
2)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de 
l’acompliment d’aquest acord; 4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)  Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 
-       Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està 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, d’acord amb el que consta en el document PLE 06/02-2017. 
-       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). 
 
3)  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. 
 
4)  Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 09/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa 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. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist 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, 
 
Vist 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. 
 
Vist l’article 86.2, 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
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Vist l’acord 15/2017 pres pel Consell de Govern reunit el 26 de gener de 2017 en virtut del qual s’aprova 
autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a AUTOCARS R FONT SAU. 
 
Vist l’acord CE 10/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Donar-se per assabentats i ratificar el conveni entre la UAB i  Autocars R Font SAU de 20 de desembre de 
2016, d’acord amb el document CE 09/02-2017 i d’acord amb les condicions següent: 
-         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. 
2) Autoritzar i instar a la UAB a incorporar el document CE 09bis/02-2017 com a annex al conveni signat en 
data 20 de desembre de 2016 entre la UAB i Autocars R Font SAU, restant condicionat el punt primer d’aquest 
acord a la incorporació de l’esmentat annex. 
3) 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; 4) Encarregar a la gerència de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord; 5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions 
que siguin oportunes. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)  Donar-se per assabentats i ratificar el conveni entre la UAB i  Autocars R Font SAU de 20 de desembre de 
2016, d’acord amb el document PLE 07/02-2017 i d’acord amb les condicions següents: 
-          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. 
 
2)  Autoritzar i instar a la UAB a incorporar el document PLE 07bis/02-2017 com a annex al conveni signat en 
data 20 de desembre de 2016 entre la UAB i Autocars R Font SAU, restant condicionat el punt primer d’aquest 
acord a la incorporació de l’esmentat annex. 
 
3)  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. 
 
4)  Encarregar a la gerència de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
5)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
 
 
Proposta d’acord 10/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès 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. 
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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 l’acord 19/2017 pres pel Consell de Govern de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s’acorda la pròrroga 
de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives per a les 
universitats catalanes. 
 
Vist l’acord CE 12/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)Aprovar la pròrroga de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions 
corporatives per a les universitats catalanes, d’acord amb el que consta en el document CE 11/02-2017; 
2)Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li 
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de 
la universitat. 
 
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda : 
 
1)    Aprovar la pròrroga de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions 
corporatives per a les universitats catalanes, d’acord amb el que consta en el document PLE 08/02-2017. 
 
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 11/2017, de 21 de febrer de 2017, del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Ateses les peticions de creació de diplomes de postgrau que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i 
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents PLE 09/02-2017, PLE 10/02-
2017). 
 
Vist l’acord 09/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 26 de generen relació a la proposta de creació 
de diplomes de postgrau nous. 
 
Vist l’acord CA 02/2017 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de dia 9 de 
febrer de 2017, que estableix: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)   Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 
a)   Diploma de postgrau en Emergències Perinatals. Atenció obstètrica i neonatal. 
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b)   Diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional 
SGE 900 
2)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment del 
punt primer d’aquest acord. 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 
a)   Diploma de postgrau en Emergències Perinatals. Atenció obstètrica i neonatal. 
b)   Diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional 
SGE 900. 
 
2)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment del 
punt primer d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 01/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 14 de desembre de 2016. 
 
Acord 02/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Ateses les peticions de creació de diplomes de postgrau que han estat presentades a l’Escola de Postgrau, i 
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació reuneixen els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents CA 01/01-2017, CA 02/01-
2017). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 09/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 26 de gener, el qual estableix: 
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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 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva: 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la creació de nous títols de diplomes de postgrau propis següents: 
a) Diploma de postgrau en Emergències Perinatals. Atenció obstètrica i neonatal. 
b) Diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions i Persones segons la Norma Referencial Internacional SGE 
900 
 
2) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Continuada l'execució i el seguiment de 
l’acord primer. 
 
3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 03/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en 
matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que 
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de 
renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de 
les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant 
públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. 
Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les 
universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o 
departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència 
universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix 
entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió 
de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als 
pressupostos de les universitats corresponents. 
 
Atesa la previsió de la convocatòria per part de la Generalitat per a les candidatures a la Distinció Jaume Vicens 
Vives corresponent a l’any 2017, i que és habitual, des de la creació d’aquesta Distinció, que el Consell Social, 
d’acord amb els procediments que cada universitat hagi fixat, elevi les candidatures al departament competent 
en matèria d’universitats. 
 
Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es conclou sobre la 
conveniència d’establir uns criteris de selecció de les candidatures que es rebin, de cara a determinar les que 
s’han d’elevar al departament competent en matèria d’universitats. 
Vist que en les Comissions Acadèmiques de 2 d’abril de 2013, 28 de gener de 2014, 4 de febrer de 2015 
s’acorden els aspectes a valorar per a la selecció de les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens 
Vives per elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca dels anys 2013 2014 i 2015, respectivament i que en 
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Comissió Acadèmica de 16 de març de 2016 es va introduir una modificació en aquests aspectes a valorar 
respecte els anys anteriors, i que per a l’any 2017 es proposen els mateixos que per l’any anterior. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de 
l’any 2017 a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la 
candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 
-          Millora de la qualitat en la docència. 
-          Elaboració de materials docents innovadors. 
-          Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 
-          Creació d’escola o de model docent. 
-          Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 
-          Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals 
com internacionals. 
-          Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 
-          Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de 
qualitat. 
  
2)    Comunicar aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, als efectes que siguin 
oportuns. 
 
 
Acord 04/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 
pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vistos els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels següents alumnes: 
1.            Alumne amb DNI 46.948.438-Y, estudiant de grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació a 
l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el document CA 03/02-2017. 
2.            Alumne amb DNI 47.967.757-S, estudiant de grau en Enginyeria  Informàtica a l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB, segons consta en el document CA 04/02-2017. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria de Sistemes de Comunicació, presentat per l’estudiant amb DNI 46.948.438-
Y de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els 
articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la 
UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de 
matrícula de l’assignatura Arquitectura de Computadors i Perifèrics. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui 
matricular-se en el curs 2016-2017. 
 
2) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb DNI 47.967.757-S de l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 
de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar 
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de 
l’assignatura Bases de Dades. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
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I.2.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 14 de desembre de 2016. 
 
Acord 02/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
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 (Document CE 01/02-2017). 
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. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 15, als apartats 2n i 5è de l’article 20 de la Llei 11/1986 de 20 de març, de Patents. 
 
Vistos 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. 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 13/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1) 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. 
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2) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar el 
vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents 
acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)     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.   
 
2)     Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)      Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 03/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
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 (KIT) 
un contracte de llicència sense exclusivitat, per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual 
(Document CE 02/02-2017). 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que 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 resulti procedent per la peculiaritat o la 
naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 16/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1) 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 
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intel·lectual; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al 
vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents 
acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)  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, d’acord amb 
el que consta en el document CE 02/02-2017. 
 
2)  Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)  Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 04/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89 apartat l, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, que estableix que 
correspon al consell social ésser informat, directament per la universitat o mitjançant altres entitats, de la 
formalització dels contractes i convenis que comporten despeses o ingressos per la universitat. 
 
Vist l’article 184.3 dels Estatuts de la UAB, en el que es preveu que el rector informi anualment al Consell de 
Govern i al Consell Social dels convenis i contractes formalitzats. 
 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 17/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1)Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2016 que consten en els 
annexos; 2) Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació dels convenis subscrits a la 
UAB en el 2016, d’acord amb el que consta en el document CE 03/02-2017. 
 
 
Acord 05/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC d’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 tarifes 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. 
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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 març de 2013, 
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern reunida el 18 de gener de 
2017, pel qual s’aprova: 1) Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2017, que s’annexa; 2) Elevar aquesta acord al Consell Social perquè 
exerceixi les seves competències; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i  Campus l'execució i el seguiment 
d'aquests acords; 4) 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.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)  Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 
l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document CE 04/02-2017. 
 
2)  Encarregar al vicerector d’Economia i  Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
3)  Comunicar el present acord al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
 
 
Acord 06/2017, de 9 de febrer de 2017, del la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i el 
pla de tresoreria per a l’any 2017 (document CE 05/02-2017). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)   Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 
30 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i 
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
2)  Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 
s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 
 
3)   Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 07/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta de la Gerència en relació amb la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) 2016. 
 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades  per a 
l’exercici  de 2016 (document CE 06/02-2016). 
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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 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social. 
 
Vist l’article 28.2.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 07/2017 pres pel Consell de Govern de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s’acorda el següent: 
1) Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) pel 2016, que s’annexa; 2) Elevar aquesta 
proposta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 3) Comunicar els anteriors acords al 
gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los  efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)        Aprovar la programació del Pla d’Inversions Universitàries (PIU) per a l’any 2016, d’acord amb el que 
consta en el document CE 06/02-2016. 
 
2)        Comunicar aquest acord al gerent de la UAB per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
 
Acord 08/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’elaborar un procediment de simplificació de la 
tramitació dels expedients de contractació administrativa que impliquin compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal per a la UAB. (Document CE 07/02-2017) 
 
Vist el que disposa l’article 89, lletra d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer,  d’Universitats de Catalunya, pel que 
fa  a les competències del Consell Social en matèria de despesa pluriennal. 
 
Atès el que disposen els articles 109  i 110  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic pel que fa a la fiscalització prèvia dels òrgan de 
govern competents en matèria de contractació administrativa que impliquin un compromís de despesa 
pluriennal. 
 
Vist l’article 64, lletra l) dels Estatuts de la UAB  el qual estableix que correspon al Consell de Govern elevar al 
Consell Social la proposta de programació econòmica pluriennal. 
 
Vist el que disposen els articles 13, apartat 2 i  l’article 28, apartat 2, lletra d) del Reglament d’Organització i 
Funcionament del Consell Social pel que fa a les competències del Consell Social en matèria d’aprovació de la 
programació i despesa pluriennal de la universitat. 
Vista  la Resolució  de  la UAB de 29 de març de 2006, de delegació de competències  del rector, en matèria de 
contractació  administrativa, en determinats òrgans de la universitat. 
 
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. 
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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. 
 
Vist l’acord 08/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1)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; 2) 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; 3) 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; 4) 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); 5) Elevar aquests 
acords  al Consell Social perquè exerceixi les seves competències; 6) Encarregar al  vicerector d’Economia i 
Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords; 7) Comunicar els anteriors acords al Gerent, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer efectiu el present acord. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Acordar que el Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de 
contractació administrativa, aprovi les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un 
valor superior de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs). 
 
2)    Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa pluriennal pel procediment d’adjudicació que 
sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació 
d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici 
social en curs. 
 
3)    Aplicar el procediment previst al punt segon d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius 
que impliquin un compromís de despesa pluriennal sigui quin sigui el seu import. 
 
4)    Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als expedients de contractació 
administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin  un compromís de  despesa 
pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
5)    Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
6)    Comunicar el present acord al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
 
 
Acord 09/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del Vicerectorat d’Economia i de Campus en relació amb la sol·licitud de LGAI 
TECHNOLOGICAL CENTER, SA pel que fa a l’autorització d’ús de terreny. 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de gener de 1990 la UAB va autoritzar el Laboratori General d’Assaigs i 
Investigacions a construir part de la carretera que voreja el Laboratori i l’aparcament associat i va autoritzar 
l’ús de l’aparcament esmentat als usuaris del Laboratori. 
 
Atès que per acord núm. 40/2010 del Ple del Consell Social de data 28 d’octubre de 2010, la UAB va cedir l’ús a 
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del terreny annex a l’edifici on està ubicat el Laboratori 
General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) amb la superfície disponible necessària per donar ús a 
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450 places de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys, la qual es va formalitzar en data 29 
d’octubre de 2010 i, per tant,  finalitzarà el 29 d’octubre de 2013. 
 
Atès que per acord núm. 72/2013 del Ple del Consell Social de data 28 de novembre de 2013, la UAB va cedir 
l’ús a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA  d’una porció del terreny situat davant l’entrada de l’edifici on està 
ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya (LGAI) de superfície de 2.700 m2, 
corresponent a 132 places de pàrquing, aproximadament, per un termini de tres anys i, per tant,  finalitzà el 3 
de desembre de 2016. 
 
Atès que 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 pàrquing, aproximadament, ubicats davant l’entrada principal de 
l’edifici on està ubicat el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya –identificat segons plànol 
(document CE 08/02-2017) per un període d’1 any. 
 
Atesa la necessitat de concretar l’espai objecte d’autorització i d’establir alhora una contraprestació al respecte. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atès l’informe de necessitats o conveniència del procediment per un procediment que respecti les regles de la 
competència i la publicitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord 14/2017 pres pel Consell de Govern reunit el 26 de gener de 2017 en virtut del qual s’aprova el 
següent: 
1) Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 
-          Objecte: porció del terreny situat davant l’entrada principal de l’edifici on està 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 (identificada en el plànol annex). 
-          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). 
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de 
l’acompliment d’aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 
competències; 5) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)  Autoritzar l’ús de terrenys de titularitat de la UAB a LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, SA: 
-       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, d’acord amb el que consta en el document CE 08/02-2017. 
-       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). 
 
2)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
 
3)  Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
4)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
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Acord 10/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa 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. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist 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, 
 
Vist 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. 
 
Vist l’article 86.2, 92 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.  
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 15/2017 pres pel Consell de Govern reunit el 26 de gener de 2017 en virtut del qual s’aprova el 
següent: 
 
1 ) 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 
 
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; 3) Encarregar a la gerència de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord; 4) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències; 5) 
Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)  Donar-se per assabentats i ratificarel conveni entre la UAB i  Autocars R Font SAU de 20 de desembre de 
2016, d’acord amb el document CE 09/02-2017i d’acord amb les condicions següents: 
-          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. 
 
2)  Autoritzar i instar a la UAB a incorporar el document CE 09bis/02-2017 com a annex al conveni signat en 
data 20 de desembre de 2016 entre la UAB i Autocars R Font SAU, restant condicionat el punt primer d’aquest 
acord a la incorporació de l’esmentat annex. 
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3)  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. 
 
4)  Encarregar a la gerència de la UAB que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
5)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
 
 
Acord 11/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix 
que un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho 
traslladarà al Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
Atès que d’acord amb la Resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre 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. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de 
la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les 
persones interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions 
favorables obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta 
d’assignació al Consell Social. 
 
Ateses 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. 
 
Atesa la proposta d’AQU Catalunya pel que fa als complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del 
professorat funcionari de la UAB que ha obtingut avaluació positiva en la primera convocatòria AAI Funcionari 
2016. 
 
Ateses les comunicacions emeses per AQU Catalunya en relació als complements retributius autonòmics per 
mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari de la UAB que han estat acceptats i que es 
relacionen en el document CE 10/02-2017. 
 
Vist l’acord 18/2017 pres pel Consell de Govern de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s’acorda el següent: 
1) 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; 2) Elevar 
aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències; 3) Comunicar el present acord a 
l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, per tal que portin a termes les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 4) Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent 
d’Organització que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recercadel personal docent i investigador 
funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva en la primera convocatòria del 2016, d’acord amb el 
que consta en el document CE 10/02-2017. 
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2)    Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la 
Recerca, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
3)     Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i la vicegerent d’Organització que facin el seguiment de 
l'acompliment d'aquest acord. 
 
 
Acord 12/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social  
 
Exposició de motius 
Atès 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 l’acord 19/2017 pres pel Consell de Govern de 26 de gener de 2017, en virtut del qual s’acorda el següent: 
1)Aprovar la pròrroga de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions 
corporatives per a les universitats catalanes, que s’annexa; 2) Elevar aquest acord  al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències; 3) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern 
i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords; 4) Comunicar els presents acords a la vicegerent 
d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Vist l’article 89 apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que estableix que li 
correspon al Consell Social aprovar, a proposta del consell de govern, la programació i la despesa pluriennal de 
la universitat. 
 
Vist l'article 64 apartat p, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat d, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la pròrroga de despeses plurianuals per a la contractació dels serveis de telecomunicacions 
corporatives per a les universitats catalanes, d’acord amb el que consta en el document CE 11/02-2017. 
 
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 13/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2016 (documents CE 12/02-2017 i CE 13/02-2017). 
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Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S’acorda: 
 
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2016, d’acord amb el 
que consta en el document CE 12/02-2017. 
 
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’economia de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 14/2017, de 9 de febrer de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la relació de contractes formalitzats en el quart trimestre de l’exercici 2016 (document CE 14/02-2017), 
la qual ha estat facilitada per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per 
la UAB en el quart trimestre de  l’exercici 2016. 
 
 
 
I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
  
Acord 011/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 24 de gener de 2017 
  
   
Acord 012/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la “Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, 
de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol”. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar el títol II, de matrícula, pel que fa a les modalitats de matrícula i la possibilitat 
de que els centres estableixin un pagament previ en concepte d’avançament de la matrícula. 
 
Atesa la necessitat de modificar el títol III, de transferència i reconeixement de crèdits, quant al reconeixement 
de la formació bàsica, de l’activitat professional, i de les activitats no programades d’acord amb els criteris per 
a la proposta d’activitats de reconeixement acadèmic en els graus, aprovats per acord de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 20 de desembre de 2016, els quals s’incorporen a la normativa com a Annex XVIII. 
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Vista la recomanació de la Defensora del Pueblo sobre la conveniència de preveure una reserva de places per a 
estudiants amb discapacitat en els estudis de postgrau. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels articles següents de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell 
de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, en els termes que s’annexen: 
  
• Matrícula (Títol II): articles 53 i 55 bis). 
• Reconeixement i transferència (Títol III): articles 84, 87 bis, 95, 96 i 97.  
• Estudis de màster (Títol IX): articles 232 i 234. 
• Altres estudis de postgrau i de formació contínua de la UAB (Títol XI): article 291. 
• Annexos: Annex XVIII. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació 
  
  
Acord 013/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, i les 
seves posteriors modificacions, que regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels 
premis extraordinaris d’estudis de grau. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  
acadèmic  2015-2016 que s’annexen. [Document]   
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
Acord 014/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de la convalidació de 
crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres 
corresponents. 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per als cursos acadèmics 2013/2014 i 2016-2017. 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran 
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de 
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juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el 
qual disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors 
oficials. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau en els 
termes que s’annexen. [Document]   
 
SEGON.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i 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 015/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, 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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau, en els 
termes que s'annexen. 
• Història 
• Musicologia 
 
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 016/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la petició de creació de nou títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i 
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, 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 26 de gener de 2017, pel que fa 
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a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nou títol de diploma de postgrau que s'annexa. [Document]   
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
   
Acord 017/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de pla d’estudis de diploma de postgrau 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 la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau següent, 
condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents, en els termes que s'annexen:  

- Diploma de Postgrau en Direcció de la Transformació Digital  
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
Acord 018/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
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. 
  

http://www.uab.cat/doc/creacio_titol_diploma_postgrau_CAA280217


BOUAB Núm. 148                          febrer/2017 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 29 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències 
sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes 
aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització que s’annexen:   
 

• Atenció al Turista Xinès: Cultura, Comunicació i Hàbits de Consum 
• Teòric-Pràctic de Vitrificació d'oòcits i embrions produïts in vitro 

 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord 
primer. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
Acord 019/2017, de 28 de febrer de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
ista la proposta de la Directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua de modificació de títols de 
màsters propis i de diplomes de postgrau  que han estat presentades pels centres corresponents. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació i modificació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon 
cicle i formació permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del títol de màster propi que s’annexa,  
 

- Màster en Administració i Direcció de Comerços i Distribució, que passa a denominar-se màster en 
Administració i Direcció de Comerços i Distribució/Administration and Management of Business and 
Distibution, amb efectes dels del curs acadèmic 2010-2011. 

 
SEGON.- Informar favorablement la modificació dels títols de màsters propis que s’annexen, amb efectes des 
dels curs acadèmic de la seva aprovació: 
 

- Màster en Direcció de Negocis Internacionals a Euroàsia, que passa a denominar-se màster en Direcció 
de Negocis Internacionals a Euroàsia/ Euroasian International Business.  
- Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial, que passa a denominar-se màster en 
Turisme i Humanitats.  
- Màster en Microcirurgia Reconstructiva, que passa a denominar-se màster en Microcirurgia 
Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery. 

 
TERCER.- Informar favorablement la modificació de títols de diplomes de postgrau que s’annexen, amb efectes 
des del curs acadèmic de la seva aprovació: 
 

- Diploma de postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama, que passa a denominar-se diploma de 
postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama/ Breast Reconstructive Microsurgery. 
- Diploma de postgrau en Microcirurgia en ORL maxilofacial, que passa a denominar-se diploma de 
postgrau en Microcirurgia en ORL maxil·lofacial/Head and Neck Reconstructive Microsurgery. 
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- Diploma de postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Extremitat Inferior, que passa a denominar-se 
diploma de Postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Extremitat Inferior/Reconstructive Microsurgery of 
the Lower Limb. 

 
QUART.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
 
I.3.2. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 001/2017, de 16 de febrer de 2017 , Comissió de Doctorat 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 20 de setembre de 2016 
  
  
Acord 002/2017, de 16 de febrer de 2017 , Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de 
doctorat presentades pels respectius coordinadors de programa. 
 
Atesa la necessitat de modificar les memòries de programes de doctorat que es presenten per tal d’adequar-les 
a les necessitats actuals. 
 
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
  
Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la 
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les 
modificacions derivades de la seva aplicació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries dels programes de doctorat 
següents, en els termes que s’annexen 
• Cirurgia i Ciències Morfològiques 
• Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació 
• Medicina 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 003/2017, de 16 de febrer de 2017 , Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 379 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, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de 
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades. 
 
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat que s’annexen. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 004/2017, de 16 de febrer de 2017 , Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes de no continuïtat d’estudiants de doctorat per al curs acadèmic 2015-2016 presentades 
pels centres corresponents a l’Escola de Doctorat. 
 
Vist l’article 11 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de 
doctorat, que regula la supervisió i seguiment dels doctorands. 
 
Vist l’article 351 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, segons el qual, les 
comissions dels programes de doctorat poden proposar a la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat, la no 
continuïtat dels doctorands que no hagin superat l’avaluació del seguiment anual del seu progrés o no es 
presentin a la convocatòria de seguiment sense cap justificació.  
 
Vist l'article 14 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 Comissió de Doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la no continuïtat dels estudiants de doctorat acordades per la Junta 
Permanent de l’Escola de Doctorat que s’annexen. [Document] 
  
  
Acord 005/2017, de 16 de febrer de 2017 , Comissió de Doctorat 
 
Vista les propostes d’autorització de pròrrogues excepcionals per a la elaboració de tesis doctorals regulades pel 
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, presentades a l’Escola de Doctorat. 
 
Atesa la necessitat de prorrogar la durada dels estudis que es presenten per circumstàncies excepcionals.  
Vista la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans 
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada 
en diferents ocasions essent la darrera el 22 de juliol de 2014, que estableix en el seu article 241 que, en 
circumstàncies excepcionals, la comissió competent en matèria de doctorat podrà autoritzar una segona i última 
pròrroga de 3 anys dels estudis de doctorat. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Doctorat, 20 de setembre de 2016, pel qual es va resoldre: “Delegar 
puntualment, per raons d’urgència, en la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat l’autorització de les 
sol·licituds de pròrrogues excepcionals que es presentin fins a la propera sessió de la Comissió de Doctorat. Les 
resolucions seran informades a la propera Comissió de Doctorat”. 
 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat,. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Premis_extraordinaris_CD160217
http://www.uab.cat/doc/Seguiment_doctorands_curs2015-2016_CD160217
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ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de les autoritzacions de pròrrogues excepcionals dels estudis de doctorat, 
acordades per la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat el 10 de novembre de 2016, que s’annexen. 
[Document] 
 
 
 
I.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 010/2017, de 20 de febrer de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió de la Comissió d'Economia i d'Organització, del dia 18 de gener de 2017. 
 
 
Acord 011/2017, de 20 de febrer de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament 
previstos. 
 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 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. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2017, aprovat per Acord de Consell Social de 21 
de desembre de 2016, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de 
l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2016 al pressupost de la UAB de 
2017, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 23 de novembre de 2016 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2017 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 
informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector 
d’Economia i de Campus resoldrà. 
 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost 
2017 pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
 
Vist l'article 10 apartat 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 pels Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 
2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació  de les  
instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2016 al 
pressupost de la UAB de 2017, que s’annexa [Document] 
 
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. 
  
  
 

http://www.uab.cat/doc/Prorrogues_extraordinaries_curs2016-2017_CD160217
http://www.uab.cat/doc/Romanents_credits_exercici2016_pressupost2017_CEO200217
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Acord 012/2017, de 20 de febrer de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent 
i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs 
acadèmics de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de 
juny de 2014, de 19 de març de 2015 i 10 de març de 2016. 
 
Vist el que disposa l’article 10 de la  Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la 
UAB pel que fa al finançament dels càrrecs acadèmics de direcció i de gestió. 
 
Vist l'article 10, apartat 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 26 de gener de 
2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de gestió del 
pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  
càrrecs acadèmics de direcció i de gestió, segons document que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
  
Acord 013/2017, de 20 de febrer de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data 31  de gener de 2017. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu 
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de 
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i 
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data 31 de gener de 2017, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Pressupost_carrecs_academics_CEO200217
http://www.uab.cat/doc/Modificacions_credit_31gener2017_CEO200217
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I.3.4. Comissió d’Investigació 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 001/2017, de 23 de febrer de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 30 de novembre de 2016 
  
  
Acord 002/2017, de 23 de febrer de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
Atesa la convocatòria aprovada per la Comissió d’investigació en data 30 de novembre de 2016  d’ajuts per a 
estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2017 per als becaris de les convocatòries  PIF UAB. 
 
Vistes les bases de la convocatòria aprovades. 
Atesa la llista prioritzada elevada per la cap de l’Àrea de Gestió de la Recerca a aquesta Comissió. 
 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada dels beneficiaris dels ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per 
a l’any 2017 per a becaris de les convocatòries PIF UAB d’acord amb les bases establertes. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  
  
Acord 003/2017, de 23 de febrer de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
Atès que la Junta de Govern, en la seva sessió celebrada el 20 d’octubre de 1994, avançant-se als requeriments 
legals que li eren en aquell moment d’aplicació, va aprovar la creació, la composició i el funcionament de la 
Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH), així com el seu reglament de funcionament. 
 
Atès que el règim jurídic del CEEAH establert al Reglament aprovat per Acord de la Junta de Govern de 25 de 
gener de 2001 i modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 l’article 4bis.1 del qual 
preveu la creació dins de la pròpia CEEAH, el Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA). 
 
Atès que el RD 53/2013, d’1 de febrer, pel qual s’estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció 
dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la docència (RD 53/2013) regula en 
el seu article 33.1 l’existència d’uns òrgans de caràcter col·legiat denominats ‘Òrgan habilitat’ l’objecte dels 
quals sigui l’avaluació i l’avaluació retrospectiva dels projectes/procediments d’experimentació amb animals 
identificats a l’article 31 de l’esmentat cos normatiu. 
 
Atès que l’article 38.2 del RD 53/2013 permet que els Comitè d’Ètica en Experimentació Animal podran ser 
designats per l’òrgan competent de la Generalitat com a Òrgans habilitats sempre i quan compleixin es requisits 
establerts als articles 39 i 43 del propi Reglament. 
  
Atès que el CEEA compleix els requisits establerts al RD 53/2013 pel qual s’estableixen les normes bàsiques 
aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres fins científics, incloent-hi la 
docència.   
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Atès que en data 2 d’agost de 2016 la UAB va sol·licitar el reconeixement del CEEA com a òrgan habilitat, 
havent estat concedit aquest reconeixement per resolució del director general de polítiques ambientals i Medi 
Natural de 21 de setembre de 2016.  
 
Atès que l’activitat del CEEA com a Òrgan habilitat ha d’estar regulada per un reglament específic de caràcter 
complementari al aprovat per òrgans de govern.   
 
Atesa la proposta de preus del servei del CEEA com a Òrgan habilitat. 
 
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en 
matèria d’investigació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació del Reglament del Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) en 
qualitat d’Òrgan habilitat.  
 
SEGON.- Informar favorablement la modificació del Reglament aprovat per Acord de la Junta de Govern de 25 
de gener de 2001 i modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 en els següents 
termes: 
 
1.- Modificació de l’article 4 bis 2 que passarà a tenir la següent redacció: 
 
‘4bis2. El CEEA estarà integrat pels següents membres, designats/nomenats pel Consell de Govern de la UAB: 
 
a) Les persones acreditades pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya com a assessores 
en benestar animal dels centres usuaris de l’UAB així com els que la UAB tingui adscrits, i d’aquells altres 
centres que es vulguin adherir. 
b) Una persona representant de la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB com a altre membre científic. 
c) Un investigador o altre membre científic que no estigui directament relacionat amb el procediment. 
d) Un membre amb coneixements en benestar animal que ha de desenvolupar recerca en ciències de la 
vida o de la salut, i que estarà acreditat per l’administració competent com a personal investigador’. 
 
2.- Incorporació de l’article 4 bis 4 amb la següent redacció: 
 
‘4bis4. Els membres del CEEA estaran sotmesos al règim d’abstenció i de recusació previstos a la legislació 
sobre règim jurídic dels òrgans col·legiats’.  
 
3.- Modificació de l’article 10 que passarà a tenir la següent redacció: 
 
‘Article 10.  
 
1. De cada sessió que celebri la CEEAH o el CEEA de la UAB s’aixecarà acta pel secretari, on s’hi farà constar els 
assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del dia, el lloc i les hores d’inici i finalització de la 
reunió, els punts principals de deliberació i els acords adoptats. La secretaria del CEEAH i la del CEEA portaran 
llibres d’actes diferenciats i la secretaria del CEEA haurà d’aixecar actes diferenciades quan aquest òrgan es 
reuneixi com a tal i quan ho faci com a Òrgan habilitat’. 
 
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Proposar al Consell Social l’aprovació de les tarifes del servei que presti el Comitè Ètic 
d’Experimentació Animal (CEEA) en qualitat d’Òrgan habilitat, d’acord amb els preus indicats. 
 
CINQUÈ.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord 004/2017, de 23 de febrer de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
Atès que la Junta de Govern, en la seva sessió celebrada el 20 d’octubre de 1994, avançant-se als requeriments 
legals que li eren en aquell moment d’aplicació, va aprovar la creació, la composició i el funcionament de la 
Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana (CEEAH). 
  
Atès que l’article 4 del Reglament de la CEEAH de la UAB aprovat per Acord de la Junta de Govern de 25 de 
gener de 2001 i modificat per l'acord del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 estableix que seran 
membres d’aquest comitè, entre d’altres, ‘Les persones acreditades pel Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya com a assessores benestar animal dels centres usuaris de l’UAB així com els que la 
UAB tingui adscrits’. 
  
Atès que d’acord amb l’anterior article 4 del Reglament de la CEEAH la competència per nomenar els membres 
d’aquest òrgan correspon al Consell de Govern. 
  
Atès que el president de la CEEAH ha sol·licitat el nomenar al senyor Ignacio Eduardo Segovia Hijarrubia,  
Assessor en Benestar Animal del Servei d'Estabulari com a membre de la CEEAH a la propera Comissió 
d’Investigació.  
  
Vist l'article 16.4.d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a matèries que requereixen 
informe previ de la comissió.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el nomenament senyor Ignacio Eduardo Segovia Hijarrubia, Assessor en 
Benestar Animal del Servei d'Estabulari com a membre de la CEEAH a la propera Comissió d’Investigació.  
  
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 005/2017, de 6 de març de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta del vicerector d’Investigació pel que fa a la modificació del Reglament de l’Institut d’Estudis 
del Treball.  
Vist que el Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 13 de maig de 2010 el Reglament de l’Institut 
d’Estudis del Treball. 
Atès que en data en data 21  de novembre de  2016  el Consell de l’Institut d’Estudis del Treball ha aprovat la 
proposta de modificació de  l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten a la composició dels membres d 
l’Institut, al sistema de funcionament dels òrgans col·legiats, s’han incorporat competències assignades per 
d'altres normatives al Consell d’Instituts de recercat, així com es regula la figura dels membres d’honor i la 
creació d’un Consell Assessor.  
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 
25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  
Vist 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 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Investigació  que estableix que li correspon informar de les  propostes 
relatives la modificació dels instituts universitaris propis i centres d’estudis i de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement de la proposta de modificació del Reglament de l’Institut d’estudis del Treball. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Comunicar aquests Acords a l’Institut d’Estudis del Treball. 
  
  
Acord 006/2017, de 6 de març de 2017 , Comissió d'Investigació 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Investigació  de modificar altes i baixes d’adscripció de personal i d’activitat 
investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a document 1. 
 
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del 
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal 
acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada 
favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector 
competent en matèria de recerca.   
 
Vist l’article 16.1.b) de la normativa de la UAB de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB aprovada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009,  segons redacció de 14 
de juliol de 2016, es competència de la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre els assumptes derivats de 
l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta 
qüestió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement les altes i baixes d’adscripció de personal i d’activitat investigadora de 
personal acadèmic a CERS/Instituts. [Document] 
 
SEGON.-  Comunicar el presents acords a la vicerectora d’Investigació i elevar les actuacions a aquesta perquè 
emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 006/2017, de 15 de febrer de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 17 de gener de 2017 
  
  
Acord 007/2017, de 15 de febrer de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 

http://www.uab.cat/doc/Altes_baixes_adscripcio_personal_academic_CERS_CI230217
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Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió s’informarà sobre la proposta de modificació de la Guia d’Avaluació de l’Activitat Docent 
del Professorat de la UAB. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Informar favorablement i elevar al Consell de Govern, la modificació de la Guia d’Avaluació de l’Activitat Docent 
del Professorat de la UAB   
  
 
Acord 008/2017, de 15 de febrer de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió s’informarà sobre la regulació  d’AQU Catalunya de les convocatòries per al professorat 
funcionari i contractat i pel professorat agregat interí i es presenten les convocatòries específiques pel 
professorat de la UAB. 
 
ACORDS 
 
Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar a la retribució addicional del tram de docència 
autonòmic del professorat funcionari i contractat i les convocatòries d’avaluació de l’activitat docent per optar a 
reconeixement de l’activitat de docència del professorat agregat interí de la UAB. 
  
  
Acord 009/2017, de 15 de febrer 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 
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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 
 
Aprovar els criteris d’assignació de recursos de professorat als departaments per al curs 2017-2018. 
[Document] 
  
  
Acord 010/2017, de 15 de febrer de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre 
universitats i les institucions sanitàries. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 20 de gener de 2011 i publicat en el DOGC de 26 de maig de 2011. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern 
de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la 
darrera l’1 de desembre del 2016. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016 
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord 
de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la 
Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió 
de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
ACORDS 
 
Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de places d’agregat o agregada per ocupar places 
assistencials vinculades a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. [Document] 
  
  
Acord 011/2017, de 15 de febrer de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, el qual modifica parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 
d'agost,  sobre retribucions del professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats 
docent i investigadora. 
 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_assignacio_recursos_departaments_curs2017-2018_CPA150217
http://www.uab.cat/doc/convocatria_places_agregat_HospitlaSantaCreu_CPA150217
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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, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de juliol i 15 
de desembre de 2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l'avaluació del personal acadèmic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Personal Acadèmic, es 
presenta a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, la següent 
 
ACORDS 
 
Aprovar la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del professorat 
funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2016. [Document] 
  
  
Acord 012/2017, de 15 de febrer de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al 
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 1 de 
desembre de 2016. 
 
Atesa la conveniència de modificar i completar la regulació continguda en la secció 3a. Del capítol II del Títol 
1er del Reglament de Personal Acadèmic, corresponent al professorat emèrit.   
Vista la proposta de modificació del Reglament de Professorat pel que fa al professorat emèrit elaborada per la 
subcomissió de la Comissió de personal acadèmic creada a tal efecte en data  26 d’octubre de 2016. 
 
Vist l'article 18.4.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 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de 
personal investigador en formació. 
 
ACORDS 
 
Donar-se per assabentats de la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic en relació amb el 
professorat emèrit. 
  
  
Acord 013/2017, de 15 de febrer de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el 
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la 
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el 
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els 
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 5 de maig de 2016 per la qual s’aprova la 
convocatòria i el calendari per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació i Investigador 
Postdoctoral per al curs 2016-2017 i atès que és necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les places a convocar, els perfils, els membres de les comissions 
avaluadores i el calendari de l’annex a la convocatòria per a la contractació de nou personal investigador en 
formació per al curs 2016-2017. 

http://www.uab.cat/doc/convocatria_places_agregat_HospitlaSantaCreu_CPA150217
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Acord 014/2017, de 15 de febrer 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 
 
Aprovar la renovació del reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Erik Gómez, 
investigador del Norwegian Institute for Nature Reserarch (NINA) amb destinació a l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB per al curs acadèmic 2016-2017. 
  
 
 
I.5.8. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 001/2017, de 24 de febrer de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió del dia 28 d'octubre de 2016 
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II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 
 
 
II.3. Resolucions 

[tornar a l’índex] 
 
 
Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2017, per la qual s’accepten les condicions generals d’ús del 
Catàleg de dades i documents interoperables a Catalunya  [Document] 
 
 
Resolució de la secretària general, de 22 de febrer de 2017, per la qual es crea el registre auxiliar de la 
Unitat Docent de Parc Taulí de la Facultat de Medicina  [Document] 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Resolucio_condicions_us_Cataleg_dades
http://www.uab.cat/doc/Resolucio_registre_UDParcTauli
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III.  Convenis  

 institucionals 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

Convenio marco de 30 de enero de 2014 entre la UAB, la Universidad de Cadiz, la Universidad de Sevilla, la 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", la Università de Salento, la Universidad del Norte de Barranquilla 
(Colombia) y la Universidad Estatal Ivane Javaskhishvili para la creación de la red interuniversitaria de estudio 
de las transformaciones constitucionales del Estado. 

Convenio de colaboración general de 1 de febrero de 2017 entre la UAB y la Universidad de la Costa - 
Barranquilla (Colombia). 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Addenda, de 9 de juliol de 2015, al conveni de 22 de gener de 2008 entre la UAB i l’ Ajuntament de 
Esparreguera relatiu al Programa Ítaca per la qual es modifica el nombre d’alumnes que participaran en el 
Projecte Campus Ítaca 2015. 
 
Conveni de 9 de novembre de 2015, de col·laboració docent entre la UAB i la Fundació Hospital Vall 
d’Hebron Centre de Recerca (Alberto Plaja Rustein) - Curs acadèmic 2015-2016. 
 
Agreement of 21 January 2016 between the UAB, the Karlsruhe Institute of Technology, the Institut de 
Ciències Fotòniques, the Universitat Politècnica de Catalunya, the Universitat de Barcelona, the Consortium 
Agreement and Financial Framework - Erasmus Mundus Master Joint Master Degree - EUROPHOTONICS - In 
Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics – POESII. 

Addenda número 50, de 19 de mayo de 2016, al conveni de 2 de juny de 1996 per establir les condicions 
de col·laboració per a l'assignació temporal de professorat i/o personal tècnic de la UAB a la UOC per 
desenvolupar tasques de consultoria i tutoria (assessorament i col·laboració en la docència) de les assignatures 
i/o plans d'estudis de l'oferta formativa de la UOC. 

Conveni de 15 de juny de 2016 entre la UAB  i el Patronat de la Fundació Privada Conjunt Monumental del 
Castell de Besora per a la creació d'un Campus d'Arqueologia UAB en el Conjunt Monumental del Castell de 
Besora. 

Conveni d’1 de setembre de 2016 entre l’Institut Català de les Empreses Culturals (Filmoteca de Catalunya) 
i la UAB per a la realització, dintre de la programació de la FdC, de l'activitat anomenada Aula de Cinema. 

Annex, d’11 de novembre de 2016, de pròrroga al conveni entre la UAB, Novartis i la FSE per donar 
continuïtat a la Càtedra UAB-Novartis de docència i investigació en Medicina de Família. 

Pròrroga, de 29 de novembre de 2016, de l'encàrrec de gestió pel qual la UAB encarrega a la FUAB 
l'assessorament en activitats de la unitat de Dinamització Comunitària (fins el 31 d'agost de 2017). 

Conveni d’1 de desembre de 2016, entre el DARP i la Càtedra Affinity, a través del Cos d'Agents Rurals, pel 
desenvolupament de projectes en l'àmbit de la relació entre l'ésser humà i els animals de companyia. 

Cinquena Addenda, d’1 de desembre de 2016, al conveni de contribució de la UAB al CRAG (d'1 de gener 
de 2011). 

Anexo V, de 12 de diciembre de 2016, entre la UAB, Novartis Farmacéutica, S.A., la Fundació Privada 
"Institut d'Investigació Oncológica de Vall-Hebron" y el Hospital Universitari Vall en relación al Acuerdo de 
creación de un consorcio de investigación biomédica y oncológica translacional de 18/12/2008 (CIBOT). 
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Addenda, de 19 de desembre de 2016, al conveni de cessió d'ús d'equipaments entre la UAB i la FHCV de 
data 4 de maig de 2015. 

Conveni de 19 de desembre de 2016, de cooperació educativa, entre la UAB i l'Administració de la 
Generalitat mitjançant el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes. 

Conveni de 21 de desembre de 2016 entre l’Autoritat del Transport Metropolità, la UAB i Autocars R. Font 
SAU d'adhesió al sistema tarifari integrat del servei de transport de viatgers en autobús de la UAB. 

Contrato de 11 de enero de 2017 entre Imagine Creativity Center y la UAB para la colaboración en el 
programa Imagine Express - 2017 -. 

Adhesión de la UAB, de 24 de enero de 2017, al Convenio Marco entre el MINHAP y CRUE Universidades 
Españolas para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica. 

Convenio de 24 de enero de 2017 entre el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) y 
la UAB para el reconocimiento de investigadores vinculados (IVU) (Andrew Koster). 

Conveni de 24 de gener de 2017 entre la UAB i el Consell Comarcal del Vallès Occidental per a la cessió d'ús 
temporal d'una caldera de biomassa ubicada als edificis del Servei d'Activitat Fisicoesportives. 

Adhesión de la UAB, de 9 de febrero de 2017, a la Red Internacional de Investigación "Europa Renascens: 
textos greco-latinos para la construcción de Europa" (creada en Granada, el 4 de febrero de 2013 y formada 
por la Universidad de Almería, la Universidad de Cádiz, la  Universidad de Córdoba, la Universidad de 
Extremadura, la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén, la Universidad de Málaga, la Universidade de 
Aveiro, la Universidade de Lisboa, la Universidade de Madeira y la Universidade do Minho). 
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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 del vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, de 7 de febrer de 2017, per la qual 
nomena les persones membres del Consell de Publicacions de la UAB, segons s’indica: 
 

• Vocals responsables de col·leccions de llibres editades o coeditades per la UAB: Gonzalo Pontón Gijón, 
Bonaventura Bassegoda Hugas i Santiago Ramentol Massana. 

 
• Responsables de revistes científiques editades o coeditades per la UAB: Pilar Dellunde i Clavé, Joan 

Porti Piqué i Juan Manuel Muñoz Justicia. 
 

• Professors de trajectòria reconeguda: Joan Carbonell Manils, Jaume Moncasi Solsona, Assumpció 
Malgosa Morera i Maria Pilar Sánchez Gijón. 

 
 
 
IV.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2017, per la qual es modifica la resolució de 15 de novembre de 
2016 del senyor Pere Ysàs Solanes en el sentit que el nom del Programa de Doctorat sigui Programa de 
Doctorat en Història Comparada, Política i Social. 
 
 
IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2017, per la qual es modifica la resolució de 15 de novembre de 
2016 del senyor Xavier Vilà Carnicero en el sentit que aquest cessa com a coordinador de Docència de la Unitat 
de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història Econòmica. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2017, per la qual es modifica la resolució de 4 d’octubre de 2016 
per la qual la senyora Judith Panadès Martí cessa com a secretària del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica, en el sentit que la data d’efectes del cessament sigui 20 de setembre de 2016. 
 
 
 
IV.3. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2017, per la qual delega en el senyor Xavier Such Martí, 
vicedegà d’Estudiants de la Facultat de Veterinària, per tal que, en el seu nom, ocupi el càrrec de patró al 
Patronat de la Fundació Autònoma Solidària. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de febrer de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Pujadas Matarín 
directora de l’escola adscrita EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 
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Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2017, per la qual nomena el senyor David Casacuberta Sevilla, 
professor agregat del Departament de Filosofia, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, 
Centre Universitari de Disseny i Art. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2017, per la qual delega en el senyor Armand Sanchez 
Bonastre, vicerector de Recerca i de Transferència, la seva representació en l’òrgan de govern del Consorci 
Institut Universitari d’Estudis Europeus (IUEE); i designa al senyor Francisco Javier Lafuente Sancho, vicerector 
d’Innovació i de Projectes Estratègics i al senyor Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus, 
representants de la Universitat Autònoma de Barcelona en el si de l’òrgan de govern de l’esmenta Consorci. 
 
 
IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de febrer de 2017, per la qual la senyora Maria Teresa Freixes Sanjuan cessa 
en el càrrec previst per al rector o la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el Patronat de la 
Fundació Autònoma Solidària. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de febrer de 2017, per la qual la senyora Maria Dolors Soriano Jiménez 
cessa com a directora acadèmica en funcions de l’escola adscrita EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2017, per la qual la senyora Jessica Patricia Jaques Pi cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art. 
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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’1 de 
febrer de 2017, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
d’una plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de l’Escola 
d’Enginyeria. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 14 
de febrer de 2017, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
de dues places de l’escala administrativa, segons s’indica:  
 

Denominació Nivell Destinació (Unitat Orgànica) Horari 
(teòric) 

Administratiu/iva especialista 21 Unitat de Coordinació dels Serveis 
Cientificotècnics - Àrea de Gestió de la Recerca 9:00 – 17:30 

Administratiu/iva especialista 
responsable de tarda 21 Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de 

Greuges - Gerència 13:30 – 21:00 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 15 
de febrer de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça 
de responsable de projectes júnior, amb destinació al Serveis d’Informàtica (Sistemes). 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 15 
de febrer de 2017, per la qual es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte de 
relleu a temps complert, d’un/a responsable de projectes júnior amb destinació al Servei d’Informàtica 
(Producció i Explotació de Sistemes i Comunicacions). 
 
 
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 febrer de 2017, per la qual s’aplica al senyor Tomàs Fabregat Anglès un complement 
personal de durada determinada. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
d’1 de febrer de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de 
Cap de grup de vigilants al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 de febrer de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de Cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 de febrer de 2017, per la qual s’autoritza la reincorporació del senyor Aníbal Rodolfo Coronel 
Martínez al servei actiu, amb destinació al Servei de Llengües. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
6 de febrer 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 Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques de l’Àrea d’Economia i 
Finances, a favor del senyor Josep Franquesa Sobrino. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 6 de febrer de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Esther Boza 
Fresco, com a tècnica informàtica junior, amb ubicació inicial a la unitat territorial al SID 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 6 de febrer de 2017, per la qual s’aplica un complement personal de durada determinada, en 
concepte de responsabilitat parcial, i mentre duri la dedicació sindical que realitza el Cap de l’SLiPI de la 
Facultat d’Economia i Empresa, al senyor Francisco Ipa García.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració Serveis, per autorització de la rectora, de 
7 de febrer de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió d’una plaça de 
gestor/a de col·leccions amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials, a favor de la senyora Elisa Isabel 
Campos Pérez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 7 
de febrer de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la 
provisió d’una plaça d’adjunt/a al cap del Suport Logístic i Punt d’Informació, de l’Administració de Centre de 
Lletres i Psicologia, a favor de la senyora Montserrat Reyes Valdés. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 8 de febrer de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Elisa Isabel 
Campos Pérez com a gestora de col·leccions, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials – Administració 
de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de febrer de 2017, per la qual es concedeix al senyor Javier Ferreriro Espinosa la situació 
d’excedència voluntària, per un període mínim de quatre mesos i un màxim de 15 anys. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 10 de febrer de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Pilar Ginés 
Mateo com a cap de la Biblioteca Universitària de Sabadell – Administració de Serveis del Campus de Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 10 de febrer de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Font 
Castany com a secretària de direcció amb destinació al Deganat de Ciències Polítiques i de Sociologia – 
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 
13 de febrer de 2017, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 
quatre places de tècnic/a informàtic/a, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de 
Sistemes d’Informació i es declara deserta la plaça ubicada a les unitats docents hospitalàries de Barcelona, 
Badalona del SID de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 13 de febrer de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Antonio Aguilar 
Sánchez, com a tècnic informàtic junior, amb ubicació inicial de la unitat territorial al SID de l’Escola 
d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 13 de febrer de 2017, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, al senyor Miguel Ángel 
Ruiz Salmerón, amb destinació a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 13 de febrer de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat 
Reyes Valdés com a adjunta al cap de l’SLiPI amb destinació a l’Administració de Centre de lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 15 de febrer de 2017, per la qual es concedeix a la senyora Mònica Roldán Molina l’excedència 
voluntària per interès particular, per un període mínim de dos anys i amb una durada indefinida. 
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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 15 de febrer de 2017, per la qual es modifica la resolució de la senyora Marta Susana Pérez 
García, de data 11 de juliol de 2016, en el sentit següent: 
 

On diu: La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la setmana, els 
dimecres, amb les tasques i les condicions pactades en el moment d’acolliment. 

Ha de dir: La prestació de Serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 1 dia a la setmana, els 
dilluns, amb les tasques i les condicions pactades en el moment de l’acolliment. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 de febrer de 2017, per la qual es resol el concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 
dues places d’administratiu/iva especialista d’intercanvis, adjudicant-les segons es detalla tot seguit: 
 
Denominació Nom i cognoms 
Gestió Acadèmica i Suport Logístic – Escola d’Enginyeria M. Dolores Caballero Romero 
Gestió acadèmica -  Facultat de Medicina Mònica Cervera Hurtado 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 de febrer de 2017, per la qual es resol el concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una 
plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Unitat de Gestió de Dades de Recursos Humans de 
l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca i s’adjudica a la senyora M. 
Victòria Ciriano Nogales. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 de febrer de 2107, per la qual es resol, vista la renúncia de la persona a la qual se li va adjudicar la 
contractació temporal d’un/a director/a tècnic/a amb destinació al Servei de Microscòpia, declarar deserta la 
contractació temporal. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 20 de febrer de 2017, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Fabregat 
Díaz a l’SLiPI de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 22 de febrer de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Míriam Duch 
Caravaca a la Secretaria de Direcció, Administració i Punt d’Informació de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
23 de febrer de 2017, per la qual es resol l’anunci de provisió extraordinària per a cobrir, en comissió de 
serveis, la plaça d’administratiu/iva responsable amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de 
Veterinària, a favor de a senyora Immaculada Maña Segura. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 23 de febrer de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, per un període màxim 
de sis mesos a la senyora Neus Elvira Solà a l’SLiPI del Rectorat. 
 
Resolució de la vicegerent d’Organització, per autorització de signatura de la rectora, de 23 de 
febrer de 2017, per la qual es nomena al senyor Josep Franques Sobrino, per tal d’ocupar la plaça com a cap 
de la Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques de l’Àrea d’Economia i Finances.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 23 de febrer de 2017, per la qual es concedeix, al senyor Josep Franquesa Sobrino, 
l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura, de 
27 de febrer de 2017, per la qual es destina amb caràcter definitiu, a la senyora Elena Segura Martínez a 
l’SLiPI de la Biblioteca Universitària de Sabadell – Administració de Serveis del Campus de Sabadell. 
 
Resolució del gerent, de 28 de febrer de 2017, per la qual s’encarrega provisionalment a la senyora Núria 
Balbuena Galbarro la direcció administrativa de l’Institut de Neurociències. 
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