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I.  Disposicions generals i acords  

d’òrgans col·legiats d’àmbit general 
 
 

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

[tornar a l’índex] 
 
Acord 05/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

S'acorda: 

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 9 de febrer de 2017. 

 

Acord 06/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Ateses les peticions de creació de títols de màsters i 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 05/03-
2017, CA 06/03-2017, CA 07/03-2017,CA 08/03-2017,CA 09/03-2017,CA 10/03-2017,CA11/03-2017,CA 
12/03-2017,CA 13/03-2017) . 

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 23/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB en data 23 de març de 2017 en el que s'acorda: 

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

-       Diploma de postgrau en Direcció de la Transformació Digital. 

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents, amb efectes des del curs 
2014-2015: 

-          Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua (Títol Interuniversitari UAB-UB-
UVIC) 

-          Diploma de postgrau en Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia 

-          Diploma de postgrau en Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

-          Diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic 
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-          Diploma de postgrau en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua 

-          Diploma de postgrau en Gràfica Narrativa al segle XXI 

-          Diploma de postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut 

-          Diploma de postgrau en Turisme i Humanitats 

TERCER.- Aprovar la modificació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents: 

-           Master in Retail and Distribution Management and Administration, que passa a denominar-se Master in 
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution, amb efectes des del curs 2014-
2015 

-           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 2010-2011. 

-           Màster en Direcció de Negocis Internacionals a Euroàsia, que passa a denominar-se màster en Direcció 
de Negocis Internacionals a Euroàsia/ Euroasian International Business, amb efectes des del curs 2007-2008. 
Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial, que passa a denominar-se màster en Turisme 
i Humanitats, amb efectes des del curs 2014-2015. 

-           Màster en Microcirurgia Reconstructiva, que passa a denominar-se màster en Microcirurgia 
Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery, amb efectes des del curs 2010-2011. 

-           Diploma de postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama, que passa a denominar-se diploma de 
postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama/ Breast Reconstructive Microsurgery,  amb efectes des del 
curs 2010-2011. 

-           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, amb efectes des 
del curs 2010-2011. 

-           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, amb efectes des del curs 2010-2011. 

QUART.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social 
per tal que exerceixi les seves competències. 

CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
dels acords primer a tercer. 

SISÈ.- 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 del títol de diploma de postgrau següent: 

a)   Diploma de postgrau en Direcció de la Transformació Digital. 



BOUAB Núm. 149                          març/2017 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 4 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

2)    Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents, amb efectes des del curs 2014-
2015: 

a)   Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua (Títol Interuniversitari UAB-UB-UVIC)  

b)   Diploma de postgrau en Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia  

c)   Diploma de postgrau en Content and Language Integrated Learning (CLIL)  

d)   Diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic  

e)   Diploma de postgrau en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua  

f)     Diploma de postgrau en Gràfica Narrativa al segle XXI  

g)   Diploma de postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut  

h)   Diploma de postgrau en Turisme i Humanitats  

3)    Aprovar la modificació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents: 

a)   Master in Retail and Distribution Management and Administration, que passa a denominar-se Master in 
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution, amb efectes des del curs 2014-
2015 

b)   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 2010-2011. 

c)   Màster en Direcció de Negocis Internacionals a Euroàsia, que passa a denominar-se màster en Direcció de 
Negocis Internacionals a Euroàsia/ Euroasian International Business, amb efectes des del curs 2007-2008. 
Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial, que passa a denominar-se màster en Turisme 
i Humanitats, amb efectes des del curs 2014-2015. 

d)   Màster en Microcirurgia Reconstructiva, que passa a denominar-se màster en Microcirurgia 
Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery, amb efectes des del curs 2010-2011. 

e)   Diploma de postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama, que passa a denominar-se diploma de 
postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama/ Breast Reconstructive Microsurgery,  amb efectes des del 
curs 2010-2011. 

f)     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, amb efectes des del curs 
2010-2011. 

g)   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, amb efectes des del curs 2010-2011. 

4)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 
punts primer, segon i tercer d’aquest acord. 

5)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 07/2017, de 30 de març 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. 

Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència per l’alumne amb DNI 46.147.877-X,  
estudiant de grau en Economia a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, segons consta en el document CA 
14/03-2017. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 S'acorda: 

Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Economia, presentat per l’estudiant amb DNI 46.147.877-X de la Facultat d’Economia i 
Empresa 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 Econometria II. I per 
tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 
 
I.1.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 15/2017, de 30 de març, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 9 de febrer de 2017. 

 

Acord 16/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

Atesa la proposta de la gerència pel que fa a les tarifes del Programa Study Abroad per al curs acadèmic 2017-
2018. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)    Aprovar les tarifes del programa Study Abroad per al curs acadèmic 2017-2018, d’acord amb el que consta 
en el document CE 15/03-2017. 

2)    Comunicar aquest acord al gerent i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
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Acord 17/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vista la proposta de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a l’excepcionalitat de disminuir el preu 
mínim per a la formació pròpia (màster o diploma de postgrau) per a les propostes del curs acadèmic 2017-
2018 que es sol·licitin a la Direcció de l’Escola de Postgrau. 

Vist l’acord CE 54/2016 pres per la Comissió Econòmica de 7 de juliol en el qual s’acorda: 1) Aprovar els preus 
dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis 
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 
2016-2017, d’acord amb el que consta en el document CE 92/07-2016; 2) Comunicar aquest acord a la 
vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)    Modificar el document CE 92/07-2016 aprovat en acord CE 54/2016de la Comissió Econòmica del Consell 
Social de la UAB de data 7 de juliol, d’acord amb el que consta en el document CE 16/03-2017 i en el sentit 
que: 

En el punt 4 “Altres estudis de postgrau” de la pàgina 4 del document CE 92/07-2016, s’afegeixi el redactat 
següent: 

“Excepcionalment, per a propostes del curs acadèmic 2017-2018, es podrà sol·licitar a la Direcció de l'Escola de 
Postgrau la disminució del preu mínim per a la formació pròpia (màster o diploma de postgrau), en el benentès 
que els preus sempre hauran de ser superiors als preus estàndard UAB dels màsters oficials, i que garantiran 
que l’estudi sigui autofinançable. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d’una documentació que justifiqui la 
petició de forma exhaustiva, en torn a quatre eixos: acadèmic, estratègic, econòmic i de mercat. L’Escola de 
Postgrau elaborarà un informe sobre les propostes de disminució de preu mínim i el presentarà a la Comissió 
Econòmica del Consell Social per a la seva aprovació.” 

2)    Instar a l’Equip de Govern de la UAB per a què informi a la Comissió Econòmica del Consell Social del mes 
d’octubre de 2017 sobre l’estratègia dels estudis propis de la UAB. 

3)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, als 
efectes de les gestions que siguin oportunes. 

 

Acord 18/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social  

Exposició de motius 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes del 
laboratoris de prestació de serveis del Servei i Projectes Estratègics en Psicologia. 

Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)     Aprovar les tarifes per a l’any 2017 del laboratoris de prestació de serveis corresponent als Serveis i 
Projectes Estratègics en Psicologia, d’acord amb el que consta en el document CE 17/03-2017. 

2)     Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 19/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

Vist l’acord 27/2017 del Consell de Govern de la UAB de 23 de març, que estableix el següent en el seu apartat 
tercer: 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 al document 4. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

 1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2017 del Comitè d’Ètica en Experimentació Animal, d’acord amb el que 
consta en el document CE 18/03-2017. 

2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 20/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’acord que en data 3 de desembre de 2015 va prendre el Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari 
InterAc Salut de designar patró honorífic a la UAB (document CE 19/03-2017). 

Vist l’acord CE 02/2016 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 de febrer, en virtut del 
qual s’acorda la participació de la UAB com a patró honorífic de la Fundació Institut Interuniversitari InterAc 
Salut. 

Atès que l’Equip de Govern ha considerat adient formar part del Patronat amb plenitud de drets i obligacions. 

Vistos els estatuts de la Fundació (document CE 20/03-2017). 

Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  

Vist l'acord 36/2017 del Consell de Govern de la UAB de 23 de març, que estableix: 1) Aprovar la participació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró amb ple dret de la Fundació Institut Interuniversitari 
InterAc Salut; 2) Facultar a la rectora perquè ella o persona que designi, signi els documents necessaris per 
formalitzar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró amb plenitud de drets i 
obligacions; 3)  Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 4) Encarregar el 
vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords; 5) Comunicar els presents 
acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius; 6) 
Notificar els presents acords a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)    Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró amb ple dret de la Fundació 
Institut Interuniversitari InterAc Salut, sota la consideració que no comporta cap aportació econòmica per part 
de la UAB. 

2)    Supeditar els acords que impliquin aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut, a la prèvia aprovació dels òrgans competents de 
la universitat. 

3)    Facultar a la rectora perquè ella o persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar la 
incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró amb plenitud de drets i obligacions. 

4)    Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

5)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

6)    Notificar el present acord a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. 

 

Acord 21/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social  

Exposició de motius 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (Consorci) 
en virtut d'acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998 integrat per l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat 
Oberta de Catalunya i que té per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets 
d’infants i adolescents generant i compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la 
societat, amb especial referència a Barcelona ciutat, àrea metropolitana i província 

Atès que per acord PLE 25/2016 del Ple del Consell Social de la UAB reunit el 2 de juny s’acorda ratificar els 
acords dels òrgans de govern dels consorcis, entre els quals es troba el Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, 
pel qual es modifica els estatuts, per adaptar-los a la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que estableix el 
règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i procediment de separació dels membres de consorcis 
i liquidació dels consorcis, en els termes del document CE 21/03-2017. 

Atès que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va manifestar la seva voluntat de separar-se del Consorci. 
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Atès que en sessió de data 26 d’octubre de 2016 el Consell de Govern del Consorci va acordar: (i) manifestar la 
voluntat de continuar amb el consorci, un cop haver manifestat la separació per part de la Universitat Oberta de 
Catalunya; (ii) aprovar inicialment la modificació dels estatuts en els termes del document CE 22/03-2017, així 
como la seva nova denominació de ‘Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB); i (iii) sotmetre’l a 
informació pública i notificar-lo als membres associats perquè presentin les esmenes que considerin adients. 

Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.   

Vista l’acord 34/2017 del Consell de Govern de la UAB de 23 de març, que estableix: 1) Manifestar la voluntat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona de seguir pertanyent al Consorci Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C; 2) Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C en sessió de data 26 d’octubre de 2016 pel qual es va aprovar la modificació dels estatuts de 
l’esmentat consorci en els termes del document 2; 3) Elevar els presents acords al Consell Social perquè 
exerceixi les seves funcions; 4) Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el 
seguiment d’aquests acords; 5) 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 anteriors, 

S'acorda: 

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

1)    Manifestar la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona de seguir pertanyent al Consorci Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona, C. 

2)    Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C en 
sessió de data 26 d’octubre de 2016 pel qual es va aprovar la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci 
en els termes del document  CE 22/03-2017. 

3)    Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

4)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 

 

Acord 22/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social  

Exposició de motius 

Vista la sol·licitud presentada per la Degana de la Facultat de Psicologia perquè la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en l’Associació denominada CONFERENCIA DE DECANOS DE LOGOPEDIA DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CDLUE). 

Vistos els estatuts de la Fundació (document CE 23/03-2017). 

Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 200 euros. 

Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  

Vist l'acord 38/2017 del Consell de Govern de la UAB de 23 de març, que estableix: 1) Aprovar la proposta de 
creació de l’Associació denominada CONFERENCIA DE DECANOS DE LOGOPEDIA DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS (CDLUE) i de la participació de la UAB en la mateixa en qualitat de sòcia; 2) Designant a la degana 
de la Facultat de Psicologia a representar a la UAB en el si dels òrgans corresponents de la CONFERENCIA DE 
DECANOS DE LOGOPEDIA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CDLUE), facultant-la perquè signi els 
documents necessaris per formalitzar aquesta incorporació, l’aprovació dels seus estatuts i la acceptació dels 
càrrecs estatutaris  pels que sigui designada la seva representada; 3) Imputar a la Facultat de Psicologia la 
despesa que es generi com a conseqüència de la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona a 
aquesta Associació, supeditant els acords que impliquin aportacions econòmiques superiors per part de la 
Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació, a la prèvia aprovació dels òrgans competents de la 
universitat; 4)  Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; 5) Encarregar la 
Secretària General l'execució i el seguiment d’aquests acords; 6) 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 anteriors, 

S'acorda: 

1)    Aprovar la proposta de creació de l’Associació denominada CONFERENCIA DE DECANOS DE LOGOPEDIA DE 
LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CDLUE) i de la participació de la UAB en la mateixa en qualitat de sòcia. 

2)    Designant a la degana de la Facultat de Psicologia a representar a la UAB en el si dels òrgans 
corresponents de la CONFERENCIA DE DECANOS DE LOGOPEDIA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
(CDLUE), facultant-la perquè signi els documents necessaris per formalitzar aquesta incorporació, l’aprovació 
dels seus estatuts i l’acceptació dels càrrecs estatutaris  pels que sigui designada la seva representada. 

3)    Imputar a la Facultat de Psicologia la despesa que es generi com a conseqüència de la participació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona a aquesta Associació, supeditant els acords que impliquin aportacions 
econòmiques superiors per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació, a la prèvia aprovació 
dels òrgans competents de la universitat. 

4)    Encarregar la Secretària General l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

5)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 23/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2016 (document CE 
24/03-2017). 

Vist que en aquest punt de l’ordre del dia s’informarà sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2016. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2016. 



BOUAB Núm. 149                          març/2017 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 11 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

2)    Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2016. 

 

Acord 24/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’acord 79/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2017, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2017. 

Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017 presentat per la 
Gerència (document CE 25/03-2017). 

Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 

Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)     La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de 
l’exercici 2017a 28 de febrer de 2017. 

2)     Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 

 

Acord 25/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2016 (documents CE 26/03-2017 i CE 27/03-2017). 

Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

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

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de desembre de 2016, d’acord amb el 
que consta en el document CE 27/03-2017. 
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2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 26/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 15 de març de 2017 (documents CE 28/03-2017 i CE 29/03-2017). 

Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

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

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de març de 2017, d’acord amb el que 
consta en el document CE 29/03-2017. 

2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 27/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

Vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 20 de febrer de 2017 resol 
favorablement les sol·licituds d’incorporació de romanent de l’any 2016 del Consell Social en el seu pressupost 
de l’any 2017 següents: 

-        Un import de 39.500 euros per al projecte Alumni, d’acord amb el que va aprovar el Ple del Consell Social 
reunit el 30 de març de 2016 (acord PLE 15/2016). 

-        Un import de 40.659,51euros per al projecte de la Fundació Autònoma Solidària “Suport a l’èxit escolar 
dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”, d’acord amb el que va aprovar el Ple del Consell Social 
reunit el 20 de juliol de 2016 (acord PLE 43/2016). 
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-        Un import de 3.000 euros per al projecte de la Fundació Autònoma Solidària “Centre de Recursos 
Tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció al Discapacitat”, segons l’acord de col·laboració aprovat pel Ple del Consell 
Social de 20 de juliol  de 2016 (Acord PLE 43/2016). 

Vista la proposta que es presenta en el document CE 30/03-2017 corresponent a l’acord 27/2017. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social 

S'acorda: 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del 
Consell Social de la Universitat Autònomade Barcelona corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que 
consta en el document CE 30/03-2017. 

 

Acord 28/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’acord PLE 2/2016, pres pel Ple del Consell Social en data  22 de febrer de 2016 pel qual, s’acorda la 
creació d’una Fundació amb la denominació provisional ‘FUNDACIÓ ALMUNI I AMICS DE LA UAB’, Autoritzant la 
formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop 
aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la 
fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en terminis 
iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès.  

Atès que aquest equip de govern considera que aquesta fundació ha de centrar-se únicament en desenvolupar 
l’activitat alumni deixant l’activitat pròpia dels ‘Amics UAB’ a l’Associació d’Amics de la UAB existent, la qual 
cosa comportà: (i) Modificar els estatuts de l’esmentada Fundació que passà a denominar-se ‘FUNDACIÓ 
ALUMNI DE LA UAB’ en virtut de l’acord del Ple del Consell Social PLE 63/2016, de 15 de novembre; (ii) la 
formalització dels corresponents convenis-programa per donar suport a la consecució de les activitats 
fundacionals de la Fundació Alumni i a les activitats associatives de l’Associació d’Amics de la UAB; (iii) la 
redefinició d’espais de la Torre Vila-Puig en els següents termes: revocar l’acord d’òrgans de govern pel qual es 
cedia l’ús gratuït dels espais de la Torre Vila-Puig a la FUNDACIÓ ALUMNI i cedir a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 
LA UAB l’ús dels espais que s’indica a continuació: 

-        Objecte: Un espai situat a la primera planta de la Torre Vila Puig que s’adequarà a les necessites d’Amics 
de la UAB, com a espai de treball. 

-        Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon. 

-        Despeses de manteniment: Totes les despeses de funcionament seran assumides per la UAB, excepte pel 
que fa a la despesa derivada de la Línia telefonia que serà assumida per Amics de la UAB.  

-        Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per successius 
períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit legalment permès. 

-        Destinació: Desenvolupament de les activitats pròpies de la seva finalitat associativa. 

Amics de la UAB també gaudirà el dret, prèvia reserva, de disposar l’ús gratuït de les sales de reunions A i B 
per a les reunions de la seva Junta. 

Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques. 

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. 
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Vist l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya. 

Vist l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus. 

Vist l’acord 31/2017 del Consell de Govern de la UAB de 23 de març, que estableix: 1) Revocar l’apartat Quart 
de l’Acord del Consell de Govern 5/2016, de 3 de febrer pel qual es va ‘Autoritzar la formalització d’un conveni 
de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB –actualment FUNDACIÓ ALUMNI 
DE LA UAB- un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi 
l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de cinc anys renovables 
expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment permès’; 2)Autoritzar la 
cessió a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UAB l’ús dels espais que es passen a identificar, en els següents termes:  

-        Objecte: Un espai situat a la primera planta de la Torre Vila Puig que s’adequarà a les necessites d’Amics 
de la UAB, com a espai de treball. 

-        Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon. 

-        Despeses de manteniment: Totes les despeses de funcionament seran assumides per la UAB, excepte pel 
que fa a la despesa derivada de la Línia telefonia que serà assumida per Amics de la UAB.  

-        Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per successius 
períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit legalment permès. 

-        Destinació: Desenvolupament de les activitats pròpies de la seva finalitat associativa. 

Amics de la UAB també gaudirà el dret, prèvia reserva, de disposar l’ús gratuït de les sales de reunions A i B 
per a les reunions de la seva Junta. 

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) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 5) 
Encarregar el Vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer; 6) Comunicar els 
presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius; 7)Notificar els presents acords a la FUNDACIÓ ALUMNI DE LA UAB i a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA 
UAB. 

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)  Revocar l’apartat Quart de l’Acord del Ple del Consell Social 02/2016, de 22 de febrer pel qual es va 
‘Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la Fundació Alumni i Amics de la 
UAB –actualment Fundació Alumni de la UAB- un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat 
Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de 
cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment 
permès’.  

2)  Autoritzar la cessió a l’Associació d’Amics de la UAB l’ús dels espais que es passen a identificar, en els 
següents termes:   
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-        Objecte: Un espai situat a la primera planta de la Torre Vila Puig que s’adequarà a les necessites d’Amics 
de la UAB, com a espai de treball.  

-        Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon.  

-        Despeses de manteniment: Totes les despeses de funcionament seran assumides per la UAB, excepte pel 
que fa a la despesa derivada de la Línia telefonia que serà assumida per Amics de la UAB.   

-        Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per successius 
períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit legalment permès. 

-        Destinació: Desenvolupament de les activitats pròpies de la seva finalitat associativa. 

Amics de la UAB també gaudirà el dret, prèvia reserva, de disposar l’ús gratuït de les sales de reunions A i B 
per a les reunions de la seva Junta. 

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 el Vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 

5)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

6)  Notificar el present acord a la Fundació Alumni de la UAB i a l’Associació d’Amics de la UAB. 

 

Acord 29/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Atès que en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Serveis de Turisme i Hosteleria  
Campus SA, va acordar la dissolució de la companyia Serveis de Turisme i Hosteleria  Campus SA facultant al 
liquidador, a l’efecte designat, a formalitzar la cessió global d’actius i passius a la Fundació UAB dins el termini 
de 8 mesos.  

Atès que en data 29 de febrer de 2016 la Junta General de Serveis de Turisme i Hosteleria  Campus SA va 
acordar la seva dissolució facultant al liquidador, a l’efecte designat, a formalitzar la cessió global d’actius i 
passius a la Fundació UAB dins el termini de 8 mesos. 

Atès que el Ple del Consell Social en sessió de 20 de juliol de 2016 (acord PLE 46/2016), va aprovar la 
dissolució de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA, ratificant els acords del patronat de la 
Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la Junta General de Serveis de Turisme i 
Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016. 

Atès que el Patronat de la Fundació UAB de 22 de desembre de 2016, en execució dels anteriors acords, va 
acordar (i) l’aprovació del balanç de cessió global de l’actiu i passiu, tancat a 31 d’agost de 2.016  (document 
CE 31/03-2017); (ii) l’aprovació del projecte de cessió global de l’actiu i passiu, presentat per la liquidadora 
única a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (document CE 32/03-2017) (iii) 
l’aprovació de l’informe de la liquidadora única de cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (document CE 33/03-2017); (iv) l’aprovació de la cessió global de 
l’actiu i passiu. 

Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

Vist l'acord 37/2017 del Consell de Govern de la UAB de 23 de març, que estableix: 1) Aprovar la liquidació i 
conseqüentment l’extinció de SERVEIS DE TURISME I D’HOSTELERIA CAMPUS, S.A UNIPERSONAL, mitjançant 
l’aprovació incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las 
Sociedades de Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de l’entitat extingida, amb efectes a partir 
del dia 1 de setembre de 2.016 i, d’acord amb el Projecte de cessió global d’actiu i passiu (documents 1 i 2) i 
segons l’Informe de la liquidadora única (document 3), ratificant l’acord del patronat de la Fundació de 22 de 
desembre de 2016; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al 
vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents 
acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius i a la 
Societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda: 

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

1)    Aprovar la liquidació i conseqüentment l’extinció de SERVEIS DE TURISME I D’HOSTELERIA CAMPUS, S.A 
UNIPERSONAL, mitjançant l’aprovació incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de 
modificaciones estructurales de las Sociedades de Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de 
l’entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2.016 i, d’acord amb el Projecte de cessió 
global d’actiu i passiu (documents CE 31/03-2017 i CE 32/03-2017) i segons l’Informe de la liquidadora única 
(document CE 33/03-2017), ratificant l’acord del patronat de la Fundació de 22 de desembre de 2016. 

2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu i a la Societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA.  

 

Acord 30/2017, de 30 de març de 2017, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Exposició de motius 

Vista la tramitació de la despesa per a la contractació del Servei de prevenció aliè amb una durada de dos anys 
i amb un pressupost base de licitació (IVA exclòs) de 334.128,12 euros, segons expedient de contractació 
3/2017. 

Atesa la proposta del gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Vist l’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual s’aprova: 1) Acordar que el 
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, 
aprovi les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ 
(pressupost base de licitació, IVA exclòs).; 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa 
pluriennal pel procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost 
base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme 
en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs.; 3) Aplicar el procediment previst al punt segon 
d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal 
sigui quin sigui el seu import.; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als 
expedients de contractació administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin  un 
compromís de  despesa pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC).; 5) Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
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Vist l’acord PLE 02/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual es modifica el Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el sentit que la Comissió Econòmica del Consell 
Social tingui la competència d’aprovar, per delegació del Ple, la programació i la despesa pluriennal de la 
Universitat, a proposta del Consell de Govern. 

Vist l’acord 08/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual, 
entre d’altres, s’acorda delegar en la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta 
d’aprovació  de les despeses pluriennals  pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a 
200.000€,  perquè l’elevi directament al Consell Social tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 

Vist que l’expedient 3/2017 ja està en curs i que, amb caràcter excepcional i per raons d’urgència, es dóna 
tràmit a la proposta de ratificació de la despeses pluriennals en concepte de la contractació del Servei de 
Prevenció Aliè en la Comissió Econòmica del Consell Social i que està previst que, amb posterioritat, sigui 
tractat aquest punt en la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions 

S'acorda: 

1)  Ratificar la despesa pluriennal de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la contractació del Servei de 
prevenció aliè segons expedient de contractació 3/2017 amb una durada d’un any prorrogable un any més i 
amb un pressupost base de licitació (IVA exclòs) de 334.128,12 euros distribuït segons les anualitats següents i 
d’acord amb el que consta en el document CE 34/03-2017: 

Exercici 2017     203.912,89 € (IVA exclòs) 

Exercici 2018     130.215,23 € (IVA exclòs) 

2)  Comunicar aquest acord a la Secretària General de la UAB als efectes que corresponguin. 

3)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Economia i a la Cap de la Unitat de Contractació, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 31/2017, de 30 de març 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 un 
contracte de llicència sense exclusivitat, per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual 
(Document CE 35/03-2017). 

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. 
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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 
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. 

Vist l’acord CE 03/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’aprova el següent: 1) Restar a l’espera de disposar de més informació en relació al 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; 2) Comunicar el present acord al 
vicerector de Recerca i de Transferència i al  vicegerent de Recerca, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 

Vist l’informe presentat per la Oficina de Valorització i Patents de la UAB (document CE 36/03-2017) en el marc 
de l’acord CE 03/2017. 

Per tot això, a la vista deles 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 35/03-2017. 

2)  Supeditar el punt primer d’aquest acord a que la persona de la UAB que ha desenvolupat el software i la 
Oficina de Valorització i Patents de la UAB presentin un document que acrediti que el software denominat 
REDEC-IA-AGING-MODEL no infringeix cap dret de tercers. 

3)  Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

4)  Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
 
 
I.1.3. Comissió Universitat-Empresa 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 01/2017, de 14 de març de 2017, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
  
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 30 de novembre de 
2016. 
 
 
 



BOUAB Núm. 149                          març/2017 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 19 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

 
I.2.4. Comissió Societat-Universitat 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 01/2017, de 7 de març de 2017, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social del dia 28 de novembre de 
2016. 
 
 
 
 
I.2. Claustre 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 001/2017, de 15 de març de 2017, Claustre 
 
ACORDS 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 15 de desembre de 2016 
 
 
Acord 002/2017, de 15 de març de 2017, Claustre 
 
ACORDS 
 
Aprovar la següent esmena al document marc sobre l'arquitectura de les titulacions a la UAB: 
 
Afegir el paràgraf següent a la pàgina 8, dins de les “Directrius per al disseny de graus” i just abans de l’epígraf 
“Directrius per al disseny de màsters”: 
 

• En la mesura en que la normativa acadèmica de la UAB permet la realització de Treballs de Fi de Grau 
col·lectius, es podria plantejar la possibilitat d’admetre que determinats TFGs siguin multidisciplinars, de 
manera que estudiants de diferents centres puguin realitzar conjuntament un mateix treball des de diverses 
disciplines.  

 
 
Acord 003/2017, de 15 de març de 2017, Claustre 
 
ACORDS 
 
Aprovar el document marc sobre l'arquitectura de les titulacions a la UAB. [Document]  
 
 
 
 
I.3. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 21/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia  26 de gener de 2017. 
 
 
Acord 22/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
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.  
 

http://www.uab.cat/doc/Document_marc_arquitectura_titulacions_UAB_CL150317
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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’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2012 pel qual s’aprova la Guia d’Avaluació de 
l’Activitat docent del professorat de la UAB, i atesa la conveniència de modificar la guia per tal d’adaptar-la a les 
noves necessitats i per respondre a les recomanacions d’AQU Catalunya. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 15 de febrer de 2017 pel qual es va acordar informar 
favorablement la modificació de la guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat i elevar-la al Consell de 
Govern. 
 
Vist l'article 18.4 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, que disposa 
que correspon a la comissió de personal acadèmic informar les propostes que han de ser discutides i, si escau, 
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a les disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de 
personal investigador en formació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de la guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB. 
[Document]  
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
 
Acord 23/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon 
informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de 
primer cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
Atès que les propostes de creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es presenten 
van ser informades favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de febrer de 2017 i de 
23 de juliol de 2014. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 
 
- Diploma de postgrau en Direcció de la Transformació Digital 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_guia_avaluacio_activitat_docent_professorat_CG230317
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SEGON.- Aprovar la creació dels títols de màster i de diploma de postgrau següents, amb efectes des del curs 
2014-2015: 
 

- Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua (Títol Interuniversitari UAB-UB-
UVIC)  

- Diploma de postgrau en Cirurgia Oral, Implantologia i Periodòncia  
- Diploma de postgrau en Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
- Diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic  
- Diploma de postgrau en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua 
- Diploma de postgrau en Gràfica Narrativa al segle XXI 
- Diploma de postgrau en Recerca i Innovació en Ciències de la Salut  
- Diploma de postgrau en Turisme i Humanitats 

 
TERCER.- Aprovar la modificació dels títols de màster i de diplomes de postgrau següents: 
 

- Master in Retail and Distribution Management and Administration, que passa a denominar-se Master in 
Administration and Management of Commercial Businesses and Distribution, amb efectes des del curs 2014-
2015 
- 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 2010-2011. 
- Màster en Direcció de Negocis Internacionals a Euroàsia, que passa a denominar-se màster en Direcció 
de Negocis Internacionals a Euroàsia/ Euroasian International Business, amb efectes des del curs 2007-
2008. Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial, que passa a denominar-se màster 
en Turisme i Humanitats, amb efectes des del curs 2014-2015. 
- Màster en Microcirurgia Reconstructiva, que passa a denominar-se màster en Microcirurgia 
Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery, amb efectes des del curs 2010-2011. 
- Diploma de postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama, que passa a denominar-se diploma de 
postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Mama/ Breast Reconstructive Microsurgery,  amb efectes des 
del curs 2010-2011. 
- 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, amb efectes 
des del curs 2010-2011. 
- 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, amb efectes des del curs 2010-2011. 

 
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al Consell Social 
per tal que exerceixi les seves competències. 
 
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
dels acords primer a tercer. 
 
SISÈ.- 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 24/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vistes les iniciatives legislatives vigents a nivell europeu, espanyol i català, aprovades amb la finalitat de no-
discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
Atès que la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en el seu article 23, estableix que en l’àmbit 
universitari s’han de determinar les condicions per tal que les persones transgènere i intersexuals siguin 
tractades amb el nom del gènere amb el qual s’identifiquen, encara que no hagin modificat civilment el seu 
sexe, siguin menors d’edat o no disposin d’un diagnòstic de disfòria de gènere ni s’hagin sotmès a tractament 
mèdic. 
Vista la necessitat i l’obligatorietat de que Universitat Autònoma de Barcelona disposi d’un instrument a través 
del qual es prevegin els tràmits i requisits necessaris per fer un canvi de nom de les persones transsexuals, 
transgènere i intersexuals de la comunitat UAB.  
Atès que en data 19 de gener de 2017 la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat va acordar informar 
favorablement el protocol de canvi de nom legal al nom del gènere sentit adreçat a les persones transsexuals, 
transgènere i intersexuals de la comunitat UAB pel que fa a l’alumnat i elevar-lo al Consell de Govern. 
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Atès que en data 16 de març de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic va acordar informar favorablement el 
protocol de canvi de nom legal al nom del gènere sentit adreçat a les persones transsexuals, transgènere i 
intersexuals de la comunitat UAB pel que fa al personal acadèmic, investigador en formació i suport a la 
recerca, i elevar-lo al Consell de Govern. 
Vist l'article 3 c) del Reglament del Consell de Govern, aprovat per acord de data 26 de febrer de 2004, que 
preveu que és competència del Consell de Govern establir les línies programàtiques de la Universitat i les 
directrius i procediments per a la seva aplicació.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic i de la 
vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Protocol de canvi del nom legal al nom del gènere sentit adreçat a les persones 
transsexuals, transgènere i intersexuals de la comunitat UAB. [Document] 
 
SEGON.- Comunicar els presents acords als vicerectors competents per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 25/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació dels títols II, III, IX, XI i 
l’annex XVIII 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. 
 
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 (títols IX i XI) 
 
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 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent. 
 
Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser 
informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de febrer de 2017. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua i del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar 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 relació amb els articles següents: [Document] 
 
• 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. 
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SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua i al vicerector de 
Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de març de 2017 
 
 
Acord 26/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vist el Reglament del Registre General de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 de 
novembre de 2010 i modificat per acord del Consell de Govern de data 17 de juliol de 2013, que estableix en el 
seu article 4 que tenen la consideració de registres auxiliars les oficines establertes per aquesta finalitat en el 
campus i en les seus de la UAB que en depenguin, i que la creació, la modificació i la supressió dels registres 
auxiliars del Registre General es farà mitjançant resolució de la secretària general. 
 
Atès que per Resolució de la secretària general de data 22 de febrer de 2017 es va crear el registre auxiliar del 
Registre General de la UAB de la Unitat Docent de Parc Taulí de la Facultat de Medicina. 
 
Atès que la relació de registres auxiliars del Reglament del Registre General de la UAB inclou que l’Escola de 
Postgrau té dos punts de registre, i amb posterioritat a la creació de l’Escola de Doctorat no s’ha actualitzat la 
informació dels registres auxiliars de l’Escola de Doctorat i de l’Escola de Postgrau. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
  
Primer.- Incloure el registre auxiliar de l’Escola de Doctorat i de la Unitat Docent de Parc Taulí de la Facultat de 
Medicina en la relació de registres auxiliars del Reglament del Registre General de la UAB. [Document] 
  
Segon.- Encarregar a la secretària general l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Escola de Doctorat, a la Facultat de Medicina i a l’Oficina de Gestió de la 
Informació i de la Documentació. 
 
 
Acord 27/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
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 preveu a l’article 4bis.1 
la creació dins de la pròpia CEEAH del Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA). 
 
Atès que el Reial decret 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 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 Reial decret 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 Reial decret 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 (document 3) 
de caràcter complementari a l’aprovat per òrgans de govern.   
 
Atès que l’aprovació del reglament del CEEA com a Òrgan habilitat requereix la modificació de l’article 4 bis, 
apartats 2 i 4, i l’article 10 del Reglament del CEEAH. 
 
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. 
 
Vist l’article 64.a) dels Estatuts és competència del Consell de Govern l’aprovació de reglaments d’òrgans o 
estructures universitàries. 
Atès que la proposta d’aprovació del reglament CEEA com a Òrgan habilitat i la modificació del Reglament 
CEEAH va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Investigació en data 23 de febrer de 2017. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
s'eleva al Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Reglament del Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA) en qualitat d’Òrgan habilitat.  
[Document] 
 
SEGON.- Aprovar la modificació del Reglament de la Comissió d’Ètica en l’Experimentació Animal i Humana 
d’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’. 
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TERCER.- 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.  
[Document] 
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 28/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 27 de gener de 2005 el Reglament del Departament de 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 
 
En data 25 d’octubre de 2016, el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació del nom del  
Departament en el sentit que passi a denominar-se  Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva i Salut Pública. 
 
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de 
nom d'un departament. 
 
En data 25 de gener de 2017 el Consell de Govern, de conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB, va 
acordar obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris 
d'investigació i personal acadèmic afectat presentessin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades 
sobre la proposta de canvi de nom del Departament  de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva i, eventualment, que les facin arribar a la Secretaria General. 
 
Atès que no s’ha presentat davant al Secretaria General cap al·legació que impedeixi l’aprovació del  canvi de 
nom del Departament esmentat. 
 
Vist l'article 3, lletra i) del Reglament del Consell de Govern en la redacció per Acord de  10 de desembre de 
2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives a l’aprovació de la creació, modificació o 
supressió de departaments i unitats o divisions departamentals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
  
ACORD 
  
Primer.- Aprovar el canvi de nom del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva en el sentit que passi a denominar-se  Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva i Salut Pública. 
  
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de  de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva i Salut Pública. 
 
 
Acord 29/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 27 de gener de 2005 el Reglament del Departament de 
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva. 
 
En data 25 d’octubre de 2016 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de  l’esmentat 
Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  òrgans col·legiats i també  s’han 
incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament i al director o directora 
del departament.  
 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles, 
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.  
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D’altra banda, el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació del nom del Departament en el 
sentit que passi a denominar-se Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i 
Salut Pública, que es presenta a l’aprovació del Consell de Govern en aquesta mateixa sessió. 
 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament del Departament  Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva aprovada  pel Consell 
de Departament. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de  Pediatria, 
Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
  
Primer.- Ratificar la modificació del Reglament del Departament Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva de la UAB. [Document] 
 
Les referències al nom del Departament s’entendran fetes al Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia 
i de Medicina Preventiva i Salut Pública en cas d’aprovació del punt 6.1 d’aquesta sessió del Consell de Govern. 
 
Segon.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord al Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva i Salut Pública. 
 
 
Acord 30/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
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. 
 
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 al sistema de funcionament dels seus  
òrgans col·legiats, a la creació d’un Consell Assessor i la possibilitat que es puguin nomenar membres d’honor.  
 
El projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles, 
departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel Consell de Govern 
de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de 2012 i 
17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  
 
Vist que en data 6 de març de 2017 la Comissió d’Investigació de la UAB va informar favorablement de la 
proposta de modificació del Reglament de l’esmentat institut de recerca. 
 
D'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament de l’Institut d’Estudis del Treball aprovada  pel Consell de l’Institut. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de l’Institut d’Estudis del Treball, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
  
ACORDS 
  
Primer.- Ratificar la modificació del Reglament de l’Institut d’Estudis del Treball  de la UAB. [Document] 
 
Segon.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord al l’Institut d’Estudis del Treball. 
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Acord 31/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que per acords del Consell de Govern 5/2016, de 3 de febrer, i del Consell Social PLE 2/2016, de 22 de 
febrer, la Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la creació d’una Fundació amb la denominació 
provisional ‘FUNDACIÓ ALMUNI I AMICS DE LA UAB’, Autoritzant la formalització d’un conveni de cessió d’ús 
gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE LA UAB un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del 
qual la Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-
Puig, pel termini de cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el 
màxim legalment permès.   
  
Atès que aquest equip de govern considera que aquesta fundació ha de centrar-se únicament en desenvolupar 
l’activitat alumni deixant l’activitat pròpia dels ‘Amics UAB’ a l’Associació d’Amics de la UAB existent, la qual 
cosa comportà: (i) Modificar els estatuts de l’esmentada Fundació que passà a denominar-se ‘FUNDACIÓ 
ALUMNI DE LA UAB’ en virtut d’acords del Consell de Govern 89/2016, 8 de novembre, i del Consell Social PLE 
63/2016, de 15 de novembre; (ii) la formalització dels corresponents convenis-programa per donar suport a la 
consecució de les activitats fundacionals de la Fundació Alumni i a les activitats associatives de l’Associació 
d’Amics de la UAB; (iii) la redefinició d’espais de la Torre Vila-Puig en els següents termes: revocar l’acord 
d’òrgans de govern pel qual es cedia l’ús gratuït dels espais de la Torre Vila-Puig a la FUNDACIÓ ALUMNI i cedir 
a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UAB l’ús dels espais que s’indica a continuació:   
 
- Objecte: Un espai situat a la primera planta de la Torre Vila Puig que s’adequarà a les necessites d’Amics de 
la UAB, com a espai de treball.  
- Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon.  
- Despeses de manteniment: Totes les despeses de funcionament seran assumides per la UAB, excepte pel 
que fa a la despesa derivada de la Línia telefonia que serà assumida per Amics de la UAB.   
- Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per successius 
períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit legalment permès. 
- Destinació: Desenvolupament de les activitats pròpies de la seva finalitat associativa. 
 
Amics de la UAB també gaudirà el dret, prèvia reserva, de disposar l’ús gratuït de les sales de reunions A i B 
per a les reunions de la seva Junta. 
 
Vist allò que disposa l’article 92 la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques, l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, l’article 70 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del 
patrimoni de Catalunya i l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.    
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del  vicerector d’Economia i de Campus, 
s'eleva al Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Revocar l’apartat Quart de l’Acord del Consell de Govern 5/2016, de 3 de febrer pel qual es va 
‘Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la FUNDACIÓ ALUMNI I AMICS DE 
LA UAB –actualment FUNDACIÓ ALUMNI DE LA UAB- un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la 
Universitat Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel 
termini de cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim 
legalment permès’.  
 
Segon.- Autoritzar la cessió a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UAB l’ús dels espais que es passen a identificar, en 
els següents termes:   
 

- Objecte: Un espai situat a la primera planta de la Torre Vila Puig que s’adequarà a les necessites 
d’Amics de la UAB, com a espai de treball.  
 
- Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon.  
 
- Despeses de manteniment: Totes les despeses de funcionament seran assumides per la UAB, excepte 
pel que fa a la despesa derivada de la Línia telefonia que serà assumida per Amics de la UAB.   
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- Termini de duració: 5 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma expressa el conveni per 
successius períodes iguals i successius de 5 anys fins el límit legalment permès. 
 
- Destinació: Desenvolupament de les activitats pròpies de la seva finalitat associativa. 

 
Amics de la UAB també gaudirà el dret, prèvia reserva, de disposar l’ús gratuït de les sales de reunions A i B 
per a les reunions de la seva Junta. 
 

Tercer.- 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. 
Quart.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
Cinquè.- Encarregar el Vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
Sisè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
Setè.- Notificar els presents acords a la FUNDACIÓ ALUMNI DE LA UAB i a l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UAB. 
 
 
Acord 32/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l'acord de la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres de data 2 de juny de 2016 pel qual se 
sol·licita al Consell de Govern el nomenament del senyor Josep Maria Flotats i Picas, com a doctor honoris causa 
de la UAB. 
 
Atès que tant del currículum del candidat com de la memòria justificativa dels seus mèrits i de les 
circumstàncies que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la cultura i pel seu servei a la 
societat el fan mereixedor d’obtenir la distinció de doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  
 
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada 
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern 
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la 
Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.  
  
Atès que la proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres compleix els requisits exigits a la normativa abans 
esmentada. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
  
Primer.- Nomenar el senyor Josep Maria Flotats i Picas, doctor honoris causa de la UAB. 
  
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 
Acord 33/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l'acord de la Junta Permanent de la Facultat de Ciències de data 21 de desembre de 2016 pel qual se 
sol·licita al Consell de Govern el nomenament de la doctora Margarita Salas Falgueras, com a doctora honoris 
causa de la UAB. 
 
Vist l’acord de la Junta Permanent de la Facultat de Biociències de data 13 de febrer de 2017 pel qual aquesta 
Facultat s’adhereix a la proposta de nomenament de la doctora Margarita Salas Falgueras, com a doctora 
honoris causa de la UAB. 
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Atès que tant del currículum de la candidata com de la memòria justificativa dels seus mèrits i de les 
circumstàncies que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca la 
fan mereixedora d’obtenir la distinció de doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada 
pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern 
podrà atorgar un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la 
Facultat de Medicina, i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants.  
  
Atès que la proposta de la Facultat de Ciències compleix els requisits exigits a la normativa abans esmentada. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Facultat de Ciències i l’adhesió de la 
Facultat de Biociències, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
  
Primer.- Nomenar la doctora Margarita Salas Falgueras, doctora honoris causa de la UAB. 
  
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 
  
Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències i a la Facultat de Biociències. 
 
 
Acord 34/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut d'Infància i Món Urbà (Consorci) 
en virtut d'acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998 integrat per l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat 
Oberta de Catalunya i que té per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets 
d’infants i adolescents generant i compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la 
societat, amb especial referència a Barcelona ciutat, àrea metropolitana i província. 
 
Atès que per acord del Consell de Govern núm. 36/2015, de 19 de març, la Universitat Autònoma de Barcelona 
va aprovar la modificació dels estatuts que es va portar a terme per adaptar-los a la Disposició final segona de 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i els articles 12 a 
15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa que estableix el règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i procediment de 
separació dels membres de consorcis i liquidació dels consorcis, en els termes del document 1.  
 
Atès que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va manifestar la seva voluntat de separar-se del Consorci. 
 
Atès que en sessió de data 26 d’octubre de 2016 el Consell de Govern del Consorci va acordar: (i) manifestar la 
voluntat de continuar amb el consorci, un cop haver manifestat la separació per part de la Universitat Oberta de 
Catalunya; (ii) aprovar inicialment la modificació dels estatuts en els termes del document 2, així como la seva 
nova denominació de ‘Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB); i (iii) sotmetre’l a informació 
pública i notificar-lo als membres associats perquè presentin les esmenes que considerin adients. 
  
Vist l’article 64.t) dels Estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que estableix que és competència 
del Consell Social aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les 
finalitats de la universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
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PRIMER.- Manifestar la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona de seguir pertanyent al Consorci 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C. 
 
SEGON.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C en 
sessió de data 26 d’octubre de 2016 pel qual es va aprovar la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci. 
 
TERCER.- Elevar els presents acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector de Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 35/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
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 en 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 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 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 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.  
Atès que la proposta de nomenament de membre del CEEAH, va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Investigacó en data 23 de febrer de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el nomenament senyor Ignacio Eduardo Segovia Hijarrubia, Assessor en Benestar Animal del 
Servei d'Estabulari com a membre de la CEEAH.  
  
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 36/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord que en data 3 de desembre de 2015 va prendre el Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari 
InterAc Salut de designar patró honorífic a la UAB.  
 
Vistos els Estatuts de la Fundació.  
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Vistos els acords del Consell de Govern 7/2016, de 3 de febrer, i del Consell Social CE16/2016, d’11 de febrer, 
pels quals es va aprovar la participació de la UAB com a patró honorífic de la Fundació Institut Interuniversitari 
InterAc Salut. 
 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat adient formar part del Patronat amb plenitud de drets i obligacions. 
  
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró amb ple dret de la 
Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. 
  
SEGON.- Facultar a la rectora perquè ella o persona que designi, signi els documents necessaris per formalitzar 
la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a patró amb plenitud de drets i obligacions. 
 
TERCER.-  Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
SISÈ.- Notificar els presents acords a la Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut. 
 
 
Acord 37/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 29 de febrer de 2016, la Fundació UAB, accionista únic de Serveis de Turisme i Hosteleria  
Campus SA, va acordar la dissolució de la companyia Serveis de Turisme i Hosteleria  Campus SA facultant al 
liquidador, a l’efecte designat, a formalitzar la cessió global d’actius i passius a la Fundació UAB dins el termini 
de 8 mesos.   
 
Atès que en data 29 de febrer de 2016 la Junta General de Serveis de Turisme i Hosteleria  Campus SA va 
acordar la seva dissolució facultant al liquidador, a l’efecte designat, a formalitzar la cessió global d’actius i 
passius a la Fundació UAB dins el termini de 8 mesos.   
Atès que en virtut dels acords núm. 58/2016, de 14 de juliol, del Consell de Govern i  PLE 46/2016, de 20 de 
juliol, del Consell Social, es va ‘Aprovar la dissolució de la societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus 
SA, ratificant els acords del patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de 29 de febrer de 2016, i de la 
Junta General de Serveis de Turisme i Hosteleria Campus SA de 29 de febrer de 2016’.  
Atès que el Patronat de la Fundació UAB de 22 de desembre de 2016, en execució dels anteriors acords, va 
acordar (i) l’aprovació del balanç de cessió global de l’actiu i passiu, tancat a 31 d’agost de 2.016 ; (ii) 
l’aprovació del projecte de cessió global de l’actiu i passiu, presentat per la liquidadora única a favor de la 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; (iii) l’aprovació de l’informe de la liquidadora única de 
cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA; (iv) 
l’aprovació de la cessió global de l’actiu i passiu.  
Vist l'article 88.e) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en relació amb l’article 64.t) 
dels Estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social, per la seva aprovació, 
l’extinció d’entitats jurídiques per la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació i conseqüentment l’extinció de SERVEIS DE TURISME I D’HOSTELERIA CAMPUS, 
S.A UNIPERSONAL, mitjançant l’aprovació incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la  
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de 
modificaciones estructurales de las Sociedades de Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de 
l’entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2.016 i, d’acord amb el Projecte de cessió 
global d’actiu i passiu  i segons l’Informe de la liquidadora única, ratificant l’acord del patronat de la Fundació 
de 22 de desembre de 2016. 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius i a la Societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA. 
 
 
Acord 38/2017, de 23 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Degana de la Facultat de Psicologia perquè la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en l’Associació denominada  CONFERENCIA DE DECANOS DE LOGOPEDIA DE LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CDLUE).  
 
Vistos els estatuts de l’Associació. 
 
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 200 euros. 
  
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual el Consell de Govern ha de proposar al Consell Social la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Secretària General, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de creació de l’Associació denominada CONFERENCIA DE DECANOS DE 
LOGOPEDIA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS (CDLUE) i de la participació de la UAB en la mateixa en 
qualitat de sòcia. 
 
SEGON.- Designant a la degana de la Facultat de Psicologia a representar a la UAB en el si dels òrgans 
corresponents de la CONFERENCIA DE DECANOS DE LOGOPEDIA DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
(CDLUE), facultant-la perquè signi els documents necessaris per formalitzar aquesta incorporació, l’aprovació 
dels seus estatuts i la acceptació dels càrrecs estatutaris  pels que sigui designada la seva representada. 
 
TERCER.- Imputar a la Facultat de Psicologia la despesa que es generi com a conseqüència de la participació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona a aquesta Associació, supeditant els acords que impliquin aportacions 
econòmiques superiors per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació, a la prèvia aprovació 
dels òrgans competents de la universitat. 
  
QUART.-  Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
CINQUÈ.- Encarregar la Secretària General 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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I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 020/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 28 de febrer de 2017 
 
  
Acord 021/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
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 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 nous títols de màster i diplomes de postgrau propis. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 022/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
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de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 
informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 
propis següents, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents, en els termes que 
s'annexen:  

- Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans 
- Diplomatura de Postgrau en Gènere i Comunicació 

 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi 
següent, en els termes que s’annexen: 

- Màster en Gènere i Comunicació 
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
   
Acord 023/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències 
sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes 
aprovades. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització.  
  
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 024/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la memòria de títol de 
grau que ha estat presentada pel centre corresponent. 
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Atès la necessitat de modificar la memòria del títol de Grau que es presenta, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a 
l’obtenció de títols oficials i de títols propis, i  informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de la seva l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títol de Grau següent: 

 - Estudis d’Anglès i de Clàssiques 
 
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 025/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic del 
curs acadèmic 2017-2018. 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents 
del curs acadèmic 2017-2018. 
 
Vista l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l'any 2017. 
 
Vista l’Ordre TSF/341/2016, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la 
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2017. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic del curs 2017-2018.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 026/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2017-2018. 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB del curs acadèmic 2017-
2018 
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Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vist el calendari acadèmic del curs 2017-2018, informat favorablement per la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 
de març de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic administratiu del curs 2017-2018. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
 
Acord 027/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.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 de titulació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació del curs  acadèmic 
2015-2016. [Document]   
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
  
Acord 028/2017, de 28 de març de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de 
Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau per 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 
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, 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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Premis_extraordinaris_titulacio_CAA280317
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau. 
[Document]   
 
SEGON.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
 
I.4.2. Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 004/2017, de 30 de març de 2017, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 19 de gener de 2017 
  
 
Acord 005/2017, de 30 de març de 2017, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
ACORDS 
 
Elegir a Francesc Accensi Alemany representant del PDI a la Comissió de Beques d'Emergència 
 
 
Acord 006/2017, de 30 de març de 2017, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, sobre la modificació de la “Convocatòria d’Ajuts 
de col·laboració del curs 2016-2017”. 
Vista la necessitat d’actualitzar el període de col·laboració dels estudiants assignats als ajuts “Àmbit de 
promoció i comunicació: servei d’atenció telefònica estiu 2017”. 
Vist l'article 8.1 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 del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat, que estableix que li correspon aprovar les 
convocatòries de beques i ajuts a l’estudi. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar l’article 6.3 i els annexos I, II i II de la Convocatòria d'ajuts de col·laboració curs 2016-
2017. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Convalidacio_credits_CiclesFormatiusGrauSuperior_Graus_CAA280317
http://www.uab.cat/doc/Ajuts_colaboracio_curs_2016-2017_CA300317
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I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 014/2017, de 7 de març de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 20 de febrer de 2017 
  
  
Acord 015/2017, de 7 de març de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’aprovació dels preus  del servei de lloguer de 
bicicletes en el marc del servei BICIUAB. 
Vist el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Vist l'article 10, 1, lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció aprovada l’Acord del Consell de Govern de data  26 de gener de 2017 pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització que estableix que li correspon aprovar els 
preus  i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta  de tarifes del servei de lloguer de bicicletes en el marc del Servei BICIUAB. 
[Document]  
 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
 
 
 
I.4.4. Comissió d’Investigació 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 007/2017, de 27 de març de 2017, Comissió d'Investigació 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 23 de febrer de 2017 
 
 
 
I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 015/2017, de 16 de març de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 15 de febrer de 2017 
  

http://www.uab.cat/doc/Tarifes_Servei_BICIUAB_CEO070317
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Acord 016/2017, de 16 de març de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Atès que en data 15 de febrer de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar els criteris d’assignació de 
recursos de professorat als departaments per al curs 2017-2018. 
Atès que s’ha detectat un error a l’apartat 4.c pel que fa a l’equivalència de cost del Personal Investigador en 
Formació (PIF).  
Vist l’article 105 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment  
Administratiu Comú i l’article 74 de la Llei 26/2010 de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les 
Administracions Públiques de Catalunya que preveuen que les Administracions podran rectificar en qualsevol 
moment d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, 
i que serà l’òrgan que ha dictat l’acte el competent per a la rectificació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Rectificar l’error detectat al punt 4.c dels criteris d’assignació de recursos de professorat als 
departaments per al curs 2017-2018, en el sentit següent: 
 
On diu l’equivalència d’un PIF és un A35, hauria de dir: l’equivalència d’un PIF és 0,95 A36. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
  
Acord 017/2017, de 16 de març 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, pel que fa al professorat emèrit i al professorat honorari.  
 
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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats de la proposta de modificació del Reglament de  Personal Acadèmic en 
relació amb el professorat emèrit i el professorat honorari, de conformitat amb l’annex adjunt. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
 
Acord 018/2017, de 16 de març de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistes les iniciatives legislatives vigents a nivell europeu, espanyol i català, aprovades amb la finalitat de no-
discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. 
Atès que la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en el seu article 23, estableix que en l’àmbit 
universitari s’han de determinar les condicions per tal que les persones transgènere i intersexuals siguin 
tractades amb el nom del gènere amb el qual s’identifiquen, encara que no hagin modificat civilment el seu 
sexe, siguin menors d’edat o no disposin d’un diagnòstic de disfòria de gènere ni s’hagin sotmès a tractament 
mèdic. 
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Vista la necessitat i l’obligatorietat de que Universitat Autònoma de Barcelona disposi d’un instrument a través 
del qual es prevegin els tràmits i requisits necessaris per fer un canvi de nom de les persones transsexuals, 
transgènere i intersexuals de la comunitat UAB. 
Atès que en data 19 de gener de 2017 la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat va informar favorablement el 
protocol de canvi de nom legal al nom del gènere sentit adreçat a les persones transsexuals, transgènere i 
intersexuals de la comunitat UAB pel que fa a l’alumnat. 
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. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el Protocol de canvi del nom legal al nom del gènere sentit adreçat a les 
persones transsexuals, transgènere i intersexuals de la comunitat UAB, pel que fa al Personal Acadèmic, 
Investigador en Formació i Suport a la Recerca i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en aquesta matèria, per tal que porti les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 019/2017, de 16 de març de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, 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; la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona, de 25 de juny de 2014 i publicat en el DOGC de 29 de juliol de 2014. 
 
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’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 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria d’una plaça assistencial de catedràtic d’universitat vinculada a l’Hospital del 
parc de Salut Mar. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 
Acord 020/2017, de 16 de març 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.  
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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. 
 
Vista 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.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de les convocatòries d’avaluació de l’activitat docent 
del professorat.   
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
 
 
I.4.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 003/2017, de 29 de març de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió anterior del 23 de gener de 2017 
 
  
Acord 004/2017, de 29 de març de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
ANTECEDENTS 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona participa en diversos programes internacionals educatius i de cooperació, 
especialment en el marc del programa Erasmus+. 
 
La normativa interna actualment vigent a la UAB, estableix que les subvencions estan subjectes a una 
compensació per despeses generals. Aquesta normativa UAB fixa una compensació per despeses generals del 
21% dels ingressos, tot i que en el cas de les subvencions, quan la convocatòria estableix un percentatge 
diferent, s’aplica el que estableix la convocatòria. 
 
Actualment en els projectes internacionals educatius i de cooperació, no s’està aplicant la normativa de 
compensació per despeses generals. 
 
CONSIDERACIONS 
 
Es considera necessari aplicar la normativa vigent de compensació per despeses generals a aquest tipus de 
projectes, adaptant-la a les seves especificitats. 
 
D’aquesta manera, en els programes en els quals els seus pressupostos i normes de finançament no 
estableixen costos indirectes, el criteri que caldrà seguir és el d’aplicar una compensació per despeses generals 
a aquelles partides que incloguin despesa/justificació de personal propi (Staff Costs) i/o despeses de 
management. 
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L’aplicació d’aquest percentatge afecta a aquells diners que no tenen una aplicació sobre la despesa directa, i 
que per tant, no suposen una sortida de diners del projecte. Actualment aquests diners es queden en la seva 
totalitat a disposició de l’Investigador Principal o Coordinador. 
 
Es considera personal propi: aquell personal contractat per la UAB no directament a càrrec del projecte, sinó a 
càrrec del pressupost de personal de la UAB. 
 
ACORDS 
 
Aprovar l’aplicació d’un percentatge per compensació per despeses generals (costos indirectes, overheads) en 
aquells projectes en els quals no vingui específicament establert per la convocatòria. 
 
Aquest percentatge es calcularà seguint la tipologia de costos totals, en el qual s’imputen despeses de personal 
propi. 
  
  
Acord 005/2017, de 29 de març de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
ANTECEDENTS 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions 
anuals. A la sessió del 23 de gener del 2017 es van aprovar les actuacions del Pla de llengües per a enguany. 
Entre aquestes actuacions hi ha la número 11: oferir programes de suport lingüístic i metodològic per al PDI 
que ha de fer docència en anglès als centres que tinguin un pla per incrementar la docència en anglès. 
 
CONSIDERACIONS 
 
Durant la sessió s’informarà de la proposta de convocatòria d’ajuts per desplegar l’actuació 11 abans 
esmentada. 
 
ACORDS 
 
1. Aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts del Programa “Ajuts per a la Intensificació de la Docència en 
Anglès” (AIDA) a la UAB (curs 2017-2018). [Document] 
 
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i seguiment d'aquests acords. 
 
3. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
   
 
Acord 006/2017, de 29 de març de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
ANTECEDENTS 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions 
anuals. A la sessió del 23 de gener del 2017 es van aprovar les actuacions del Pla de llengües per a enguany. 
Entre aquestes actuacions hi ha la número 1: revisar els criteris per a la subvenció de la revisió i la traducció de 
les comunicacions institucionals. 
 
CONSIDERACIONS 
 
Durant la sessió s’informarà de la proposta de nous criteris per a la subvenció de la revisió i la traducció de les 
comunicacions institucionals. 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Ajuts_Intensificacio_Docencia_Angles_CRIPL290317
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ACORDS 
 
1. Estar assabentats de la proposta de nous criteris per a la subvenció de la revisió i la traducció de les 
comunicacions institucionals.  
 
2. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals el desenvolupament d'aquests 
criteris. 
 
3. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
  
   
Acord 007/2017, de 29 de març de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atès que la Universitat participa en el programa europeu de mobilitat Erasmus+ de 2014-2020 de la Comissió 
Europea i sol·licita fons econòmics per cofinançar estades de pràctiques per als seus estudiants en entitats 
col·laboradores dels països membres del programa.  
 
Atès que el SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació) és l’organisme estatal 
responsable de la coordinació, la gestió i la distribució d’aquests fons per a totes les universitats i els 
organismes de l’Estat. 
 
Atès que la Universitat conscient de la importància de les estades de pràctiques internacionals per al futur 
professional dels estudiants, disposa d’un Programa Propi de mobilitat per a pràctiques en empreses i 
institucions que fa possible estades arreu del món i mobilitats que no entren dins del marc del programa 
Erasmus+ Pràctiques. 
 
ACORDS 
 
Aprovar la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i UAB 
Exchange Programme Traineeships per al curs 2017-2018, segons el que s’estableix en l’Annex I de la 
documentació presentada a la Comissió relativa a aquest punt. [Document] 
  
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-de-beques-de-mobilitat-per-practiques-Programa-Erasmus-Practiques-UAB-29032017
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II.  Circulars, instruccions  

i altres resolucions d’àmbit general 
 
 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 
 
Instrucció 1/2017 del gerent, pel reconeixement d’una jornada de permís per a la participació del Personal 
d’Administració i Serveis a la Festa Major [Document] 
 
 
 
 
II.2. Resolucions 

[tornar a l’índex] 
 
Resolució del gerent, de 31 de març de 2017, per la qual es modifica l’adscripció del lloc de treball de 
tècnic/a superior (L00241), grup 1, CLT E, a l’Escola de Doctorat, amb dependència orgànica de l’Administració 
d’Espais de la Zona Cívica i dependència funcional compartida amb la Unitat Tècnica de Doctorat. 
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2017_01


BOUAB Núm. 149                          març/2017 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 45 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

 
 
III.  Convenis  

institucionals 
 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 

Conveni marc de 22 de febrer de 2017 entre la UAB i la Fundació Marianao per a la col·laboració en 
aspectes de formació, recerca i intervenció social en matèria institucional i de recerca. 

General International Agreeement of 10 March 2017 for Academic cooperation between Michigan State 
University - College of Law East Lansing (USA)  and UAB (Law Faculty). 
 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 

Acord interuniversitari de 20 de gener de 2016 per prorrogar fins el 15 de febrer de 2018 l'Acord per 
desplegar accions entre la comunitat universitària en el marc d'una  Xarxa d'Emprenedoria Universitària. 

Addenda segona, de 22 d’abril de 2016, al conveni per a la realització del Màster Universitari en 
Criminologia i Execució Penal (UPF-UAB-UdG-UOC). 

Conveni de 8 de juny de 2016 entre la UAB i la UOC per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) 
(I. Ruíz Mallen). 

Acord de 2 de juliol de 2016 d'adscripció de personal dins del marc del conveni de col·laboració i adscripció 
d'investigadors entre la UAB i la UOC (M. Fuster). 

Conveni de 5 de juliol de 2016 de col·laboració entre l'AGAUR i la UAB per a la línia de finançament AGAUR 
per a estudis (matrícula). 

Collaboration agreement of 6 July 2016 between the "Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental 
Research-CIIMAR" and UAB for recognition of associate researchers (M. Teles). 

Conveni de 18 de juliol de 2016 entre la UAB, la UB i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont per 
a la realització del Màster Universitari Paleobiologia Evolutiva/Evolutionary Paleobiology. 

Conveni d’1 d’agost de 2016 entre la UAB i el Camões Institut da Cooperação e da Língua  (Portugal) per a 
la creació de la Càtedra José Saramago. 

Convenio de 29 de septiembre de 2016 entre la UAB y la Xunta de Galicia para la docencia, investigación y 
la promoción de la lengua, literatura y cultura gallegas. 

Conveni d’1 d’octubre de 2016 de cessió, per part de la UAB a l'Ajuntament de Sabadell, de l'ús de l'edifici 
situat al carrer Narcís Giralt número 40 de Sabadell per a la realització d'activitats culturals i de formació. 

Conveni d’1 d’octubre de 2016 de col·laboració docent entre la UAB i l'Institut de Biologia Molecular de 
Barcelona (IBMB-CSIC) - Curs acadèmic 2016-2017 (R. Fueyo). 

Conveni d’1 d’octubre de 2016 de col·laboració docent entre la UAB i el Consorci Llum Sincrotró (CELLS) - 
Curs acadèmic 2016-2017 (F. Gil). 
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Addenda, de 25 d’octubre de 2016, al conveni de 21 gener 2015 per a la celebració de la Nit de la Ciència i 
el Coneixement a Sabadell per incorporar a la FOT i a l'ESDI i ampliar la seva vigència. 

Convenio de 28 de octubre de 2016 entre la UdVic, la UAB y la Fundación Rinaldi para la realización 
conjunta del Master Universitario en Ingeniería Industrial. 

Addenda, de 7 de novembre de 2016, al conveni de 14 d’abril de 2015 entre la UAB i les Institucions de 
l'Esfera UAB per a la contractació de la llicència de Campus de la UAB del Programari de SIG d'ESRI. 

Convenio de 21 de noviembre de 2016 que regula la utilización conjunta por parte del CEPHIS-UAB y el 
IMB-CNM (CSIC) de equipos aportados al laboratorio de electrónica impresa  PRINTELAB ubicado en las 
instalaciones del IMB-CNM. 

Conveni de 21 de novembre de 2016 entre AQU Catalunya i la UAB d'avaluació de les dimensions 
addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster. 

Conveni de 23 de novembre de 2016 entre el Consorci del MACBA i la UAB per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes. 

Conveni de 23 de novembre de 2016 de col·laboració docent entre la UAB i l'Institut Català de Nanociència i 
Nanotecnologia - Curs acadèmic 2016-2017  (D. Montpeyó). 

Conveni de 23 de novembre de 2016 de col·laboració docent entre la UAB i l'Institut de Recerca contra la 
Leucèmia Josep Carreras - Curs acadèmic 2016-2017 (L. Palomo). 

Conveni de 30 de novembre de 2016 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la UAB 
per a realitzar una prova d'avaluació clínica objectiva estructurada (prova ACOE)  durant el 2016 als alumnes 
de sisè curs de la Facultat de Medicina de la UAB. 

Conveni de 2 de desembre de 2016 entre la UAB i l'Associació EPONA per a la cessió d'ús d'espais per a la 
realització de pràctiques d'equinoteràpia al Campus de la UAB. 

Conveni de 14 de desembre de 2016 de col·laboració per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat 
de les persones joves estudiants i titulats universitaris. 

Conveni de 14 de desembre de 2016 de col·laboració per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat 
de les persones joves entre el grup de recerca MIRAS de la UAB i  el grup de recerca EDAP de la UB per 
col·laborar amb els jutges i magistrats del TSJ de Catalunya. 

Conveni de 19 de desembre de 2016 de col·laboració docent entre la UAB i l'Institut de Ciència dels 
Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) - Curs acadèmic 2016-2017 (I. Temiño). 

Conveni de 20 de desembre de 2016 entre la UAB i Autocars R Font SAU per a la concessió d'un permís 
d'ocupació temporal d'una superfície al recinte del Parc Mòbil de la UAB. 

Convenio de colaboración de 21 de diciembre de 2016 entre la UAB y el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE) de Paraguay para la implementación de las maestrías en 
educación para la formación de docentes paraguayos del programa BECAL en su fase piloto. 

Conveni de 21 de desembre de 2016 entre la UAB i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la investigació i 
la innovació en la reducció dels residus al Campus de la UAB (Espai R). 

Addenda, de 21 de desembre de 2016, al conveni de col·laboració docent entre la UAB i el CRM per als 
cursos acadèmics 2015-16 i 2016-17 (C. Puliatti). 

Rescissió de mutu acord, de 10 de gener de 2017, del Conveni de 9 de novembre de 1977 entre l'Institut 
Estudis Andorrans, UAB, UB i UPC relatiu al Centre d'Estudis de Barcelona de l'Institut d'Estudis Andorrans. 

4ª Addenda, de 20 de gener de 2017, al conveni de 26 de juliol de 2013 entre la UAB i la Fundació Salut i 
Envelliment per incorporar el Màster Universitari En Fisioteràpia Traumatològica y el Màster Universitari en 
Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i l'Activitat Física. 
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Conveni de 24 de gener de 2017 entre la UAB i la Fundació La Caixa per a l'organització del Cicle de 
Conferències "Referències per repensar l'educació" (Barcelona, 2, 9 i 16 de febrer de 2017). 

Conveni de 24 de gener de 2017 de col·laboració entre la UAB i AtrysHealth per al reconeixement 
d'investigadors vinculats (IVU’s) - (P. Puig). 

Conveni de 24 de gener de 2017 entre la UAB i l’Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB) del CSIC 
per al reconeixement d'Investigadors Vinculats a la Universitat (IVU)  (A. Stranz). 

Segona addenda, de 24 de gener de 2017, al conveni entre la UAB i l'Associació Bioinformatics Barcelona. 

Conveni de 2 de febrer de 2017 entre la UAB i la Fundación Privada Rinaldi titular de l'Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià per a la tramitació del Ajuts Erasmus del Personal Docent i d'Administració i Serveis. 

Convenio de 10 de febrero de 2017 entre la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i l'Associació 
Catalana de Comunicació, Investigació i Estratègia Polítiques. 

Convenio de 21 de febrero de 2017 entre la UAB y el Programa Nacional de Becas de Postgrado en el 
Exterior "Don Carlos Antonio López de la República de Paraguay", para becas de postgrado en el exterior 
(BECAL). 
 
Conveni de 21 de febrer de 2017 entre la UAB i l’Escola Universitària d'Infermeria i de Fisioteràpia 
"Gimbernat" per a la tramitació dels Ajuts Erasmus del Personal Docent i d'Administració i Serveis. 
 
Protocol d’1 de març de 2017 entre la UAB, el Centro de Avaliação do Português Língua Estrangeira (CAPLE), 
la Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) i el Camões, Institut da Cooperação e da Língua 
(Camões) per al manteniment del  LAPE (Local per a l'Aplicació i la Promoció d'Exàmens de Portuguès Llengua 
Estrangera).  
 
Conveni de 2 de març de 2017 entre el Consorci d'Educació de BCN, el Programa Escola Nova 21, l'ICE i 
l'Associació de Mestres Rosa Sensat per al desenvolupament de les xarxes d'aprenentatge de centres educatius 
"xarxes pel canvi". 

Acuerdo de 3 de marzo de 2017 entre la UAB y Talleres Santienrique SAU para la colaboración en la 
Conferencia Europea de Movilidad Sostenible en las Universidades (marzo 2017). 

Conveni de 6 de març de 2017 entre  ATM i UAB per organitzar la I Conferència Europea de Mobilitat 
Sostenible a les Universitats (març de 2017) en el marc del Projecte Life U-Mob. 
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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 10 de març de 2017, per la qual 
nomena el senyor Jaume Mensa Valls, professor del Departament de Filosofia i responsable de la revista 
Enrahornar, membre del Consell de Publicacions de la UAB, en substitució de la senyora Pilar Dellunde i Clavé. 
 
 
 
IV.2. Instituts universitaris    

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Cros Alavedra directora 
de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
 
 
IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2017, per la qual la senyora Carme Ruiz Bueno cessa com a 
directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
 
 
 
IV.3. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Cros Alavedra, 
directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), representant de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
el Consell de Govern, com a membre i com a delegada de la rectora amb vot, i al Comitè Executiu, com a vocal, 
de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). 
 
Resolució de la rectora, de 13 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Miquel Porta Serra, 
catedràtic del Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva, representant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de la Salut Pública de 
Barcelona. 
 
Resolució de la rectora, de 28 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Armand Sanchez Bonastre 
representant titular de la UAB a la comissió funcional de l’Àrea de Ciència Oberta del Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
Resolució de la rectora, de 28 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente 
Sancho representant suplent de la UAB a la comissió funcional de l’Àrea de Ciència Oberta del Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
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IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2017, per la qual la senyora Carme Ruiz Bueno cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Govern i el Comitè Executiu de l’Institut 
d’Infància i Món Urbà (CIIMU). 
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V.  Convocatòries  

i resolucions de places 
 
 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 17 de març de 2017, per la qual es convoca 
concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla: 
 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla: 
 

Identificador de la plaça: ATU00195 
Referència: CU/16/12 
Departament: Cirurgia 
Àrea de coneixement: Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Perfil docent: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Perfil investigador: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 
Destinació: Hospital del Mar 

 
 
 
 
V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2017, per la qual es nomena el senyor Cecilio Garriga Escribano 
catedràtic d’universitat, del Departament de Filologia Espanyola, a l’àrea de coneixement de Llengua Espanyola 
(BOE núm. 63,  de 15 de març de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 10 de març de 2017, per la qual es nomena el senyor Xavier Ramos Morilla 
catedràtic d’universitat del Departament d’Economia Aplicada, a l’àrea de coneixement d’Economia Aplicada  
(DOGC núm. 7336, de 24 de març de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 10 de març de 2017, per la qual es nomena el senyor Marcelo Jiménez 
Farrerons catedràtic d’universitat del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia, a l’àrea de 
coneixement de Fisiologia (DOGC núm. 7335, de 23 de març de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 13 de març de 2017, per la qual es nomena el senyor Bienvenido Morros 
Mestres catedràtic d’Universitat, del Departament de Filologia Espanyola, a l’àrea de coneixement de Literatura 
Espanyola (BOE núm. 76, de 30 de març de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 16 de març de 2017, per la qual es nomena la senyora Maria Teresa Mogas 
Amorós catedràtica d’universitat del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, en l’àrea de coneixement de 
Medicina i Cirurgia Animals (BOE núm. 85, de 10 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 16 de març de 2017, per la qual es nomena el senyor Juan Enrique Rodríguez 
Gil catedràtic d’universitat del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, en l’àrea de coneixement de 
Medicina i Cirurgia Animals (BOE núm. 85, de 10 d’abril de 2017). 
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Resolució de la rectora, de 17 de març de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat 
el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7340, de 30 de març 
de 2017): 
 

Referència: AL/16/236 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Història contemporània 
Departament al qual està adscrita: Història Moderna i Contemporània 
Perfil docent: Història contemporània 
Perfil investigador: Història contemporània 
Adjudicació: Javier Rodrigo Sánchez 

 
 
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Pere Ortín Àngel catedràtic 
del Departament d’Empresa, a l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses (BOE núm. 85, de 10 d’abril de 
2017). 
 
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Antonio José Trujillo Mesa 
catedràtic d’universitat del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, a l’àrea de coneixment de 
Tecnologia dels Aliments (BOE núm. 85, de 10 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Miguel Ángel García Cestona 
catedràtic d’universitat del Departament d’Empresa, a l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses (BOE 
núm. 85, de 10 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 21 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Miquel Àngel Piera Eroles 
catedràtic d’universitat del Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes, a l’àrea de 
coneixement d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica (BOE núm. 85, de 10 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 24 de març de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Lourdes Abarca Salat 
catedràtica d’universitat del Departament de Sanitat i Anatomia Animals, a l’àrea de coneixement de Sanitat 
Animal (BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 27 de març de 2017, per la qual nomena el senyor Antoni Moliner Prada 
catedràtic d’universitat del Departament d’Història Moderna i Contemporània, a l’àrea de coneixement d’Història 
Contemporània (BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 27 de març de 2017, per la qual nomena la senyora Victoria Ferragut Pérez 
catedràtica d’universitat del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, a l’àrea de coneixement de 
Tecnologia dels Aliments (BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 27 de març de 2017, per la qual nomena la senyora Montserrat Pallarès 
Barberà catedràtica d’universitat del Departament de Geografia, a l’àrea de coneixement de Geografia Humana 
(BOE núm. 86, d’11 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora de, 31 de març de 2017, per la qual nomena la senyora Carolina Gala Durán 
catedràtica d’universitat del Departament de Dret i Ciències Historicojurídiques, a l’àrea de coneixement de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social (BOE núm. 96, de 22 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2017, per la qual nomena la senyora Adela Vallribera Massó 
catedràtica d’universitat del Departament de Química, a l’àrea de coneixement Química Orgànica (BOE núm. 
96, de 22 d’abril de 2017). 
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Resolució de la rectora, de 31 de març de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7347, de 10 d’abril de 2017): 
 

Referència: AL/16/243 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Teoria del senyal i comunicacions 
Departament al qual està adscrita: Telecomunicació i Enginyeria de 

Sistemes 
Perfil docent: Fonaments de comunicacions 
Perfil investigador: Teoria del senyal i comunicacions. 

Xarxes de sensors sense fils 
Adjudicació: José López Vicario 

 
Resolució de la rectora, de 31 de març de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7347, de 10 d’abril de 2017): 
 

Referència: AL/16/245 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Física de la matèria condensada 
Departament al qual està adscrita: Física 
Perfil docent: Termodinàmica i mecànica estadística 
Perfil investigador: Física de la matèria condensada. 

Física estadística 
Adjudicació: Daniel Campos Moreno 

 
 
 
 
V.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 6 de 
març de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de la plaça de cap de la Unitat de 
Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 
de març de 2017, per la qual es convoca concurs específic, de trasllat i/o promoció, per a la provisió de la 
plaça de secretari/ària de direcció amb destinació al Gabinet de Suport a l’Equip de Govern. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
de març de 2017, per la qual es convoca un concurs intern de trasllat per a la provisió de cinc places d’auxiliar 
de serveis, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 
P01 4 P Suport Logístic i Punt d’Informació – Adm. del Rectorat 13:15 – 21:15 
P02 4 P Suport Logístic i Punt d’Informació – Adm. de Centre de 

Ciències de la Comunicació 
13:45 – 21:15 

P03 4 P Suport Logístic i Punt d’Informació – Adm. de Centre 
d’Economia i Empresa 

13:45 – 21:15 

P04 4 P Suport Logístic i Punt d’Informació – Adm. de Centre de 
Lletres i Psicologia 

14:45 – 22:15 

P05 4 P Suport Logístic i Punt d’Informació – Adm. de Centre de 
Ciències i Biociències 

13:45 – 21:15 
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Resolució del vicerector de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
de març de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de la plaça 
de cap de la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
de març de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de la plaça 
de cap de la Unitat de Selecció de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
de març de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor de la Unitat 
de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
de març de 2017, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
d’11 places d’administratiu/iva destinades a l’àmbit de gestió acadèmica, segons es detalla: 
 
 

Codi Nivell CE Destinació (Unitat Orgànica) Horari (teòric) 
GA01 18 1 Gestió Acadèmica de Biociències – Administració de Centre de 

Ciències i Biociències 
09:00 – 17:30 

GA02 18 1 Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de Ciències 
i Biociències 

09:00 – 17:30 

GA03 18 1 Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de Ciències 
i Biociències 

09:00 – 17:30 

GA04 18 1 Gestió Acadèmica de Dret – Administració de Centre de Dret i de 
Ciències Polítiques i Sociologia 

13:30 – 21:00 

GA05 18 1 Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i Sociologia – Administració 
de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia 

09:00 – 17:30 

GA06 18 1 Gestió Acadèmica de Psicologia – Administració de Centre de Lletres 
i Psicologia 

09:00 – 17:30 

GA07 18 1 Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de 
Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació 

09:00 – 17:30 

GA08 18 1 Gestió Acadèmica i Suport Logístic de Traducció i Interpretació – 
Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i 
Interpretació 

09:00 – 17:30 

GA09 18 1 Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació (*) – Administració de 
Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació 

09:00 – 17:30 

GA10 18 1s Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola d’Enginyeria – 
Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria 

08:00 – 15:30 

EA01 18 1 Equip Administratiu – Àrea d’Afers Acadèmics 09:00 – 17:30 
 
(*) Incorpora tasques de suport departamental 
 
 
Resolució del vicerector de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
de març de 2017, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
de 3 places d’administratiu/iva destinades a l’àmbit de biblioteques, segons es detalla: 
 

Codi Nivell CE Destinació (Unitat Orgànica) Horari (teòric) 
BCA01 18 1 Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – 

Administració de Centre de Ciències de la Comunicació 
14:00 – 21:30 

BCA02 18 1 Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General – Administració de 
Centre de Lletres i Psicologia 

08:00 – 15:30 

BCA03 18 1 Unitat Tècnica i de Projectes – Servei de Biblioteques 13:30 – 21:00 
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Resolució del vicerector de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
de març de 2017, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
de 14 places d’administratiu/iva destinades a l’àmbit de departaments, segons es detalla: 
 
 
 

Codi Nivell CE Destinació (Unitat Orgànica) Horari (teòric) 
DP01 18 1 Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 

Experimentals – Administració de Centre de Ciències de l’Educació 
i de Traducció i Interpretació 

09:00 – 17:30 

DP02 18 1 Departament de Traducció i Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental – Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de 
Traducció i Interpretació 

09:00 – 17:30 

DP03 18 1 Departament de Física- Administració de Centre de Ciències i de 
Biociències 

09:00 – 17:30 

DP04 18 1 Departament de Genètica i Microbiologia – Administració de Centre 
de Ciències i de Biociències 

09:00 – 17:30 

DP05 18 1 Departament de Geologia – Administració de Centre de Ciències i 
de Biociències 

09:00 – 17:30 

DP06 18 1 Departament de Química - Administració de Centre de Ciències i 
de Biociències 

09:00 – 17:30 

DP07 18 1 Departament de Química - Administració de Centre de Ciències i 
de Biociències 

09:00 – 17:30 

DP08 18 1 Departament de Dret Privat – Administració de Centre de Ciències 
Polítiques i Sociologia 

09:00 – 17:30 

DP09 18 1 Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques - 
Administració de Centre de Ciències Polítiques i Sociologia 

09:00 – 17:30 

DP10 18 1 Departament d’Empresa – Administració de Centre d’Economia i 
Empresa 

09:00 – 17:30 

DP11 18 1 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació – 
Administració de Centre de Lletres i Psicologia 

09:00 – 17:30 

DP12 18 1 Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 
Salut - Administració de Centre de Lletres i Psicologia 

09:00 – 17:30 

DP13 18 1 Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva – Administració de Centre de Medicina 

09:00 – 17:30 

DP14 18 1 Administració de centre – suport administratiu (*) – Administració 
de Centre de Veterinària 

09:00 – 17:30 

 
 
(*) Suport al Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, al Departament de Farmacologia, 
Terapèutica i Toxicologia i al Departament de Psiquiatria i Medicina Legal. 
 
 
 
V.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 de març de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Ramon Queralt Canora. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 6 de març de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor David Córdoba 
García, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar plaça a la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 7 de març de 2017, per la qual es concedeix al senyor Ivan Benjamin García Tora l’excedència 
voluntària, per un mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
8 de març de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça de 
cap de la Unitat d’Economia de l’Escola de Postgrau a favor de la senyora Araceli Martos Valverde. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 
13 de març de 2017, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs públic de contractació 
indefinida, mitjançant contracte de relleu a temps complert, d’un/a professor/a d’idiomes amb destinació al 
Servei de Llengües. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 13 de març de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat 
Reche Camba, pool de l’escala d’ajudants d’Arxius i Biblioteques, a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 
13 de març de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic per a la contractació temporal 
d’un/a tècnic/a mitjà/ana amb destinació a l’Àrea de Comunicació i Promoció a favor del senyor Marc Serrano 
Òssul. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
13 de març de 2017, per la qual es reincorpora a la senyora Maria José Navarro Moreno, funcionària de 
l’escala administrativa, adscrivint-la a l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 
14 de març de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de contractació indefinida, 
mitjançant contracte de relleu a temps complert, d’un/a tècnic/a superior amb destinació al Servei d’Anàlisi 
Química (servei cientificotècnic) de l’Administració de Ciències i Biociències a favor del senyor Òscar Palacios 
Ruiz. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 14 
de març de 2017, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases 
de les proves selectives d’accés a l’escala tècnica, en el torn de promoció interna: 
 

• Núria Balbuena Galbarro 
• José Manuel Egea Zoyo 
• Elisabet Regada Álvarez 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 15 de març de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María Dolores 
Caballero Romero, funcionària de l’escala administrativa, amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic 
de l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 15 de març de 2017, per la qual es reincorpora al senyor Daniel Pérez Mas, funcionari de 
l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal, de l’Àrea de 
Personal d’Administració i Serveis.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 17 de març de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolors 
Martínez-Quintanilla Morilla, funcionària de l’escala administrativa, amb destinació a l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques (IGOP), de l’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 17 de març de 2107, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Rosa Sans 
Sobrino, funcionària de l’escala administrativa, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental 
(ICTA), de l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 de març de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o 
promoció, per a la provisió de 5 places d’administratiu/iva especialista, segons es detalla: 
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1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació al 
Departament de Química de l’Administració de Ciències i Biociències, a la senyora Elena Jiménez Navau. 

 
2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació al 

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics de l’Administració de Centre de l’Escola 
d’Enginyeria, a la senyora Immaculada Requena Marcos. 
 

3. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació al 
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de l’Administració de Centre de l’Escola 
d’Enginyeria, a la senyora Francisca Prieto Tamayo. 
 

4. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació a la Unitat 
Integrada de Suport Administratiu del Departament de Filologia Catalana i del departament de Filologia 
Espanyola de l’Administració de Centre de Lletres i de Psicologia, a la senyora Melina Rodríguez Marín. 
 

5. Adjudicar, en el torn de trasllat de promoció, la plaça d’administratiu/iva especialista amb destinació al 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de l’Administració de Centre de Lletres i de 
Psicologia, al senyor Xavier Cabrera Majoral. 

 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
20 de març de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o 
promoció, per a la provisió d’una plaça d’administratiu/iva responsable, adjudicant-la en el torn de promoció a 
la senyora Inmaculada Mañas Segura. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 20 de març de 2017, per la qual es destina, amb caràcter provisional, per un període màxim 
de 6 mesos, el senyor Bernat Rodríguez Clanxet a la Unitat de Coordinació Administrativa (edifici Àgora), de 
l’Administració de Centre del Rectorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 23 de març de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Elisabet 
Regada Álvarez, funcionària de l’escala tècnica de gestió, a 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 23 de març de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor José Manuel 
Egea Zoyo per ocupar la plaça F01151 a 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 23 de març de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Núria 
Balbuena Galbarro, funcionària de l’escala tècnica de gestió, a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 23 de març de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor José Manuel 
Egea Zoyo, funcionari de l’escala tècnica de gestió, a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 24 
de març de 2017, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases 
de les proves selectives d’accés a l’escala de gestió, en el torn de promoció interna, segons es detalla: 
 

Nom i cognoms 
Esteban Alcántara Aguilera 

Montserrat Andrés Díaz 
Jordi Badosa Ortuño 

Isabel Boncompte Bonfill 
Ernesto Castaños Moreno 
Carolina Delgado González 

Anna Doroteo Rojas 
Montserrat Garvín Carmona 

Ariadna González Pujol 
Mònica Jardí Vinagre 

Maria del Mar Jorba Escribano 
Esther Labrador Agustín 
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Míriam Lázaro Díez 
Alejandro López Español 

Jordi Martínez Milian 
Ana Antonia Medina Gómez 
Maria Montoriol Vilajosana 
Concepción Palazón Aviñó 
Montserrat Paredes Canals 
Lluïsa Romero Ballesteros 

Èlia Soriano Costa 
Lluís Trulls Pararols 

 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 29 de març de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mònica 
Cervera Hurtado per ocupar la plaça F05847, com a administrativa especialista d’intercanvis amb destinació a la 
Gestió Acadèmica de l’Administració de Medicina. 
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