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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 08/2017, de 23 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 30 de març de 2017. 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 30 de març de 2017. 
 
 
Acord 09/2017, de 23 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de màster propi i diplomes de postgrau nous. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de un màster propi 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 (document 1, 
document 2, document 3) . 
  
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 45/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 4 de maig, el qual estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster propi següent: 
  
 -       Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans 
  
SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
  
- Diploma de postgrau en Gènere i Comunicació 
 
- Diploma de Postgrau en Comunicació i Gastronomia: Salut, Sostenibilitat i Cultura 
  
 TERCER.- 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. 
  
 QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
dels acords primer a tercer. 
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 CINQUÈ.- 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 màster propi següent: 
  
- Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans 
  
2)    Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
  
-Diploma de postgrau en Gènere i Comunicació 
-Diploma de Postgrau en Comunicació i Gastronomia: Salut, Sostenibilitat i Cultura. 
  
3)     Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 
acords primer a tercer. 
  
 4)    Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 10/2017, de 23 de maig, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Candidatura de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives per a la convocatòria 2017 
  
Exposició de motius 
  
Vist que la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament 
competent en matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments 
universitaris que sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment 
per la tasca de renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials 
docents al servei de les universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les 
universitats catalanes, tant públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen 
per Decret del Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament 
competent en matèria universitària. Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi 
individual als professors i professores de les universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de 
professors i/o professores, o a centres o departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada 
a la millora de la qualitat de la docència universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una 
compensació econòmica que es distribueix entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a 
projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa 
al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de les universitats corresponents. 
  
Atès l’escrit del Secretari d’Universitats i Recerca, adreçat al president del Consell Social de la UAB, en el que 
sol·licita que el Consell li trameti la proposta de candidats de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la 
distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2017. 
  
Vist l’acord CA 03/2017, pres per la Comissió Acadèmica de 9 de febrer i segons el qual per a la selecció de les 
candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2017 a elevar a la 
Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de 
manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 
  

- Millora de la qualitat en la docència. 
- Elaboració de materials docents innovadors. 
- Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 
- Creació d’escola o de model docent. 
- Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 
- Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant 

nacionals com internacionals. 
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- Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 
- Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora 

i/o de qualitat. 
 
Vistes les candidatures a títol col·lectiu de la UAB trameses el dia 11 de maig de 2017 pel Vicerectorat de 
Programació Acadèmica i de Qualitat al Consell Social de la UAB (document 1, document 2, document 3). 
  
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)   Elevar a laSecretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària de l’any 2017 presentada a títol col·lectiu per l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, centre propi de la UAB. 
  
2)    Elevar a laSecretaria d’Universitats i Recerca la candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat 
docent universitària de l’any 2017 presentada a títol col·lectiu per la Facultat de Biociències de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
  
3)    No elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, per a l’any 2017, la proposta de candidatura a la 
Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària presentada a títol col·lectiu per la Facultat de 
Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona atès que el projecte docent “Competència Transversal de 
Comunicació en Llengua Anglesa” que està duent a terme el centre està encara en desenvolupament, i 
encoratjar a la facultat a presentar-lo amb els resultats més consolidats i obtinguts com a proposta de 
candidatura a la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària en una convocatòria futura. 
  
4)    Donar-se per assabentats que les candidatures a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2016 no 
guardonades es tindran en compte en la convocatòria de l’any 2017, sense haver de tornar-les a presentar. 
 
 
I.1.2. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 32/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió del dia 30 de març de 2017. 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 30 de març de 2017. 
 
 
Acord 33/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes del Servei de Llengües de la UAB corresponents al curs 2017-2018. 
  
Exposició de motius 
  
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa als criteris aplicats 
en la revisió de tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2016-2017 (document 1) i a la proposta de 
tarifes de l’esmentat Servei (document 2). 
  
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S'Acorda: 
  
1)    Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2017-2018, d’acord amb el que consta en 
el document 2. 
  
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
 
 
Acord 34/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2017-2018, dels màsters propis que 
s’imparteixen a l’EUI-Sant Pau, escola adscrita de la UAB, i del Màster en Direcció de Centres per a la Innovació 
Educativa. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’acord CE 17/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 30 de març, pel qual 
s’acorda modificar el document CE 92/07-2016 aprovat en acord CE 54/2016 de 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.” 
  
Vista la sol·licitud de la vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a la proposta de disminució excepcional 
del preu mínim del crèdit dels títols propis següents, pel curs acadèmic 2017-2018: Màster en Infermeria 
Perioperatòria, Màster en Infermeria Intensiva, Màster en Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent, Màster 
en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica, Màster en Infermeria Oncològica, Màster en Infermeria Psiquiàtrica i 
Salut Mental i Màster en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa (els set primers màsters són impartits 
per l’EUI-Sant Pau, escola adscrita de la UAB, i el centre responsable del darrer màster és el Departament de 
pedagogia Aplicada). 
  
Vist l’informe justificatiu de la directora de l’Escola de Doctorat sobre les sol·licituds de disminució del preu 
mínim per màsters propis pel curs 2017-2018 (document 1), l’informe emès per la directora de l’EUI-Sant Pau, 
escola adscrita a la UAB (document 2) i l’informe emès pel director d’Edo Serveis, vinculat a l’Equip de 
Desenvolupament Organitzacional (EDO) del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB (document 3). 
  
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
1)    Aprovar, pel curs acadèmic 2017-2018, ladisminució excepcional del preu mínim del crèdit dels títols 
propis següents, que queda fixat segons consta a continuació: 
  
a)   55€/crèdit per als màsters propis en Infermeria Perioperatòria i en Infermeria Intensiva, els quals imparteix 
l’EUI-Sant Pau, escola adscrita a la UAB. 
  
b)   52€/crèdit per als màsters propis en Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent, en Infermeria 
Gerontològica i Geriàtrica, en Infermeria Oncològica i en Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental, els quals 
imparteix l’EUI-Sant Pau, escola adscrita a la UAB. 
  
c)   47€/crèdit per als màster propi en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa, el responsable del qual 
és el Departament de pedagogia Aplicada. 
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2)    Comunicar aquest acord a la directora de l’Escola de Postgrau i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de 
la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 35/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Conclusions del pla d’auditories internes de la UAB corresponent a l’exercici 2016. 
  
Exposició de motius 
  
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla 
anual d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest 
sentit. 
  
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CE 14/2016 pres per la Comissió Econòmica de 17 de març en el qual s’acorda: 
  
1) Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2016: 

- Auditoria del compte corrent de taxes. 
- Auditoria de compliment de la Llei de contractes de l’Administració Pública. 
- Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques. 
- Auditoria de compliment de la instrucció per la incorporació de romanents al pressupost 2015, tant 

en la sol·licitud com en l’aplicació. 
- Auditoria de la gestió econòmica de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental. 
- Auditoria de la LOPD (externalitzada i subjecte a la disponibilitat pressupostària). 

  
2) Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
  
Vist l’informe de conclusions del pla d’auditories internes de la UAB de l’exercici 2016 que presenta la Gerència 
(document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe sobre les conclusions del pla d’auditories internes 
de la UAB corresponent a l’exercici 2016, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
 
Acord 36/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Planificació d’auditories internes per a l’any 2017. 
  
Exposició de motius 
  
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla 
anual d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest 
sentit. 
  
Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2017 que presenta la Gerència (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
1)    Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2017: 
  
-       Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques. 
-       Auditoria de la gestió horària del PAS. 
-       Auditoria de l’encàrrec docent del professorat associat en relació amb el seu contracte. 
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2)    Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de 
les gestions que siguin oportunes.  
 
 
Acord 37/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Informació econòmica i d’activitat del Programa d’Study Abroad. 
  
Vista la petició d’informació realitzada per la Comissió Econòmica en la sessió de 30 de març en relació a 
l’anàlisi de costos i activitat del Programa d’Study Abroad. 
  
Per tot això, a la reunió de la Comissió Econòmica de 18 de maig la Directora de Serveis Docents de la FUAB 
informarà sobre aquest punt i 
  
S'acorda: 
  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació econòmica i d’activitat del Programa d’Study 
Abroad. 
 
 
Acord 38/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’ús d’espais ubicats al SAF de la UAB a Format en Formació Professional, S.L. 
  
Exposició de motius 
  
Atès que en data 27 de juliol de 2015 la Universitat Autònoma de Barcelona i FORMAT EN FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, S.L. van formalitzar un conveni l’objecte del qual va ser   l'establiment de les condicions que 
han de regir l’autorització de l'ús dels espais, ubicats al Servei d’Activitat Física de la UAB per gestionar mòduls 
d’ensenyament en activitats de caràcter esportiu, en grau superior i grau mitjà, el qual produeix efectes fins el 
31 de juliol de 2018 (document 1). 
  
Atès que en data 24 de març de 2017 FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. va presentar carta 
(document 2) sol·licitant la resolució anticipada del conveni per poder formalitzar un de nou per quatre cursos 
acadèmics per poder gaudir l’ús dels següents espais: 
  
-        Superfície d’ús exclusiu de terreny de 220 m2 ubicada segons plànol de situació annex (document 3)per 
tal que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. d'acord amb les normatives urbanístiques vigents i els 
permisos d'usos necessaris i seguint les indicacions de l'Àrea tècnica de la Universitat, pugui instal·lar els 
mòduls indicats al document 4. 
  
-        Espais no esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 

§   Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
§   Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a 
alumnes com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable 
§   Espai a on instal·lar uns mòduls prefabricats com espais alternatius i complementaris als 
estrictament esportius. Adjuntem el plànol i les mides dels mòduls. 

  
-        Espais esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 

§   Sales d’activitats  dirigides, entrenament funcional, arts marcials, ciclisme en sala i altres usos 
polivalents 
§   Camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes de futbol 7 
§   Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
§   Piscina de 25m 
§   Rocòdroms 
§   Pistes de tennis, pàdel i esquaix 
§   Frontó 
§   Espai per taller de reparació bicicletes 

  
Sota les següents condicions: 
  
Preu: 9.500€/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
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Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2021. 
  
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
  
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a instal·lar 
els mòduls indicats al document 3 i a usar les instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el 
SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls prefabricats durant els períodes no lectius:   

§   Menjador dels Campus Esportius. 
§   Espai lúdic dels Campus Esportius. 
§   Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
§   Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius 
d’inclemències meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
§   Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
§   Magatzem de material esportiu fungible. 
§   Arees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs 
(pe. Fundació Valldor 7). 

  
Vist l’informe elaborat pel director del Servei d’Activitat Física de la UAB (document 5). 
  
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. 
  
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. 
  
Vist l’acord 49/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de maig de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1)Autoritzar la resolució de mutu acord del conveni formalitzat en data 27 de juliol de 
2015 per la Universitat Autònoma de Barcelona i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.(document 1; 
2)Autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.:   
  
-        Superfície d’ús exclusiu de terreny de 220 m2 ubicada segons plànol de situació annex  (document 3) per 
tal que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. d'acord amb les normatives urbanístiques vigents i els 
permisos d'usos necessaris i seguint les indicacions de l'Àrea tècnica de la Universitat, pugui instal·lar els 
mòduls indicats al document 4. 
  
-        Espais no esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 

§   Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
§   Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a 
alumnes com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
§   Espai a on instal·lar uns mòduls prefabricats com espais alternatius i complementaris als 
estrictament esportius. Adjuntem el plànol i les mides dels mòduls. 
 

-         Espais esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 
§   Sales d’activitats  dirigides, entrenament funcional, arts marcials, ciclisme en sala i altres usos 
polivalents 
§   Camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes de futbol 7 
§   Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
§   Piscina de 25m 
§   Rocòdroms 
§   Pistes de tennis, pàdel i esquaix 
§   Frontó 
§   Espai per taller de reparació bicicletes 
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Sota les següents condicions: 
Preu: 9.500€/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2021. 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a instal·lar 
els mòduls indicats al document 3 i a usar les instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el 
SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls prefabricats durant els períodes no lectius:   

§   Menjador dels Campus Esportius. 
§   Espai lúdic dels Campus Esportius. 
§   Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
§   Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius 
d’inclemències meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
§   Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
§   Magatzem de material esportiu fungible. 
§   Àrees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs 
(pe. Fundació Valldor 7). 
 

3)Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; 4) Encarregar al Vicerector de Relacions Institucional i de Cultura que faci el 
seguiment de l’acompliment d’aquest acord; 5) Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi 
les seves competències; 6)Comunicar el present acord al director del Servei del SAF. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Autoritzar la resolució de mutu acord del conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L., d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
  
2)  Autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.:   
  
a)   Superfície d’ús exclusiu de terreny de 220 m2 ubicada segons plànol de situació annex  (document 3) per 
tal que FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. d'acord amb les normatives urbanístiques vigents i els 
permisos d'usos necessaris i seguint les indicacions de l'Àrea tècnica de la Universitat, pugui instal·lar els 
mòduls indicats al document 4. 
  
b)   Espaisno esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 
b.1)  Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com per a 
professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
b.2)  Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes 
com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
b.3)  Espai a on instal·lar uns mòduls prefabricats com espais alternatius i complementaris als estrictament 
esportius. Adjuntem el plànol i les mides dels mòduls. 
  
c)    Espais esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 

c.1)  Sales d’activitats  dirigides, entrenament funcional, arts marcials, ciclisme en sala i altres usos 
polivalents 
c.2)  Camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes de futbol 7 
c.3)  Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
c.4)  Piscina de 25m 
c.5)  Rocòdroms 
c.6)  Pistes de tennis, pàdel i esquaix 
c.7)  Frontó 
c.8)  Espai per taller de reparació bicicletes 

 Sota les següents condicions: 
i)   Preu: 9.500€/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
ii)  Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2021. 
iii)Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
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iv)Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a 
instal·lar els mòduls indicats al document 3 i a usar les instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls 
dels usos que el SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls prefabricats durant els períodes no 
lectius:   
§  Menjador dels Campus Esportius. 
§  Espai lúdic dels Campus Esportius. 
§  Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
§  Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius 
d’inclemències meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
§  Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
§  Magatzem de material esportiu fungible. 
§  Àrees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs 
(pe. Fundació Valldor 7). 

  
3)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
  
4)  Encarregar al Vicerector de Relacions Institucional i de Cultura que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord. 
  
5)  Comunicar el present acord al director del Servei del SAF, als efectes que siguin oportuns. 
 
 
Acord 39/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’ús d’una col·lecció d’herbari a la Universitat de Barcelona. 
  
Exposició de motius 
  
Atès que la unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia té un 
herbari de briòfits, integrat a l'herbari BCB de la UAB, constituït per uns 60.000 plecs de molses i hepàtiques el 
qual, tenint un gran valor científic, no se li atorga cap valor patrimonial (Fons) i que, succintament, consisteixen 
en: 
  
§   533 capses de molses i 148 capses d'hepàtiques i Antocerotes, que fan un total de 54.617 mostres. 
§   20 capses de mostres de l'exsiccata Bryotheca Hispanica, amb 2299 mostres. 
  
Aquest material anirà acompanyat de la base de dades que inclou la informació  de cadascuna de les mostres. 
  
Atès que tant la Universitat Autònoma de Barcelona com la Universitat de Barcelona (UB) valoren l’interès 
públic col·lectiu que té aquest Fons i consideren convenient de fer-ne cessió d’ús al Centre de Documentació de 
Biodiversitat VegetalCeDocBiV (CeDocBiV) de la Universitat de Barcelona, per tal de garantir-ne la conservació i 
facilitar-ne la consulta. 
  
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona volen formalitzar un conveni que 
implica la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble en els següents termes: 
  
-        Objecte: Herbari de briòfits inclòs en BCB. 
  
-        Cànon: La cessió d’ús no comporta el pagament de cap cànon. 
  
-        Obligacions de manteniment: (i) Integrar l'herbari de briòfits del BCB en els seus fons (UB) com a 
col·lecció no disgregable, indicant-ne la procedència (manteniment etiquetatge original) i posar-lo a l’abast dels 
seus usuaris; i, (ii) fer-se càrrec de les despeses de conservació del material, així com també de les millores 
que es puguin realitzar en aquest. 
  
-        Termini de duració: 15 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma automàtica el conveni per un 
període de 15 anys més. 
  
-        Destinació: Adscripció al CeDocBiV de la UB per a la seva conservació, manteniment i demés activitats 
que li són pròpies. 
  
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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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 de la Gerència i del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 48/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de maig de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1) Autoritzar la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble a la Universitat de Barcelona en els 
següents termes: 
  
-        Objecte: Herbari de briòfits inclòs en BCB. 
  
-        Cànon: La cessió d’ús no comporta el pagament de cap cànon. 
  
-        Obligacions de manteniment: (i) Integrar l'herbari de briòfits del BCB en els seus fons (UB) com a 
col·lecció no disgregable, indicant-ne la procedència (manteniment etiquetatge original) i posar-lo a l’abast dels 
seus usuaris; i, (ii) fer-se càrrec de les despeses de conservació del material, així com també de les millores 
que es puguin realitzar en aquest. 
  
-        Termini de duració: 15 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma automàtica el conveni per un 
període de 15 anys més. 
  
-        Destinació: Adscripció al CeDocBiV de la UB per a la seva conservació, manteniment i demés activitats 
que li són pròpies. 
  
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni 
inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els anteriors acords (document).  
 
3) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 4) Encarregar el vicerector de 
Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; 5) Comunicar els presents acords a la 
vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius; 6)Notificar els 
presents acords a la Universitat de Barcelona. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Autoritzar la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble a la Universitat de Barcelona en els següents termes: 
  
a)   Objecte: Herbari de briòfits inclòs en BCB. 
  
b)   Cànon: La cessió d’ús no comporta el pagament de cap cànon. 
  
c)   Obligacions de manteniment: (i) Integrar l'herbari de briòfits del BCB en els seus fons (UB) com a col·lecció 
no disgregable, indicant-ne la procedència (manteniment etiquetatge original) i posar-lo a l’abast dels seus 
usuaris; i, (ii) fer-se càrrec de les despeses de conservació del material, així com també de les millores que es 
puguin realitzar en aquest. 
  
d)   Termini de duració: 15 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma automàtica el conveni per un 
període de 15 anys més. 
  
e)   Destinació: Adscripció al CeDocBiV de la UB per a la seva conservació, manteniment i demés activitats que 
li són pròpies. 
  
2)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el 
conveni inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme l’anterior acord, d’acord 
amb el que consta en el document 1. 
  
3)  Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
4)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
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5)  Notificar el present acord a la Universitat de Barcelona  
 
 
Acord 40/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Ratificació de la proposta de participació de la UAB en l’Associació RENEB. 
  
Exposició de motius 
 
Vista la sol·licitud presentada pel vicerctor de Recerca i de Transferència perquè la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en l’Associació denominada ‘European Net-work of biological dosimetry and retrospective 
physical dosimetry (RENEB)’. 
 
Vistos els estatuts de l’Associació (document 1). 
 
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és aproximadament de 1.000 euros. 
 
Atès que l’acte de constitució de l’Associació està previst pel 8 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Vist l’acord 51/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de maig de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent:  1)Aprovar ò ratificar la proposta de creació de l’Associació denominada ‘European Net-
work of biological dosimetry and retrospective physical dosimetry (RENEB)’ i la participació de la UAB en 
l’esmentada Associació. ; 2) Designar el doctor Lleonard Barrios Sanromà per representar la UAB en el si dels 
òrgans corresponents de la ‘European Net-work of biological dosimetry and retrospective physical dosimetry 
(RENEB)’, facultant-lo 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 al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia -centre de cost GE260832 
(D045601)- 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 al 
Vicerector de Recerca i de Transferència 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)    Ratificar la proposta de creació de l’Associació denominada ‘European Net-work of biological dosimetry and 
retrospective physical dosimetry (RENEB)’ i la participació de la UAB en l’esmentada Associació, d’acord amb el 
que consta en el document 1. 
  
2)    Designar el doctor Lleonard Barrios Sanromà per representar la UAB en el si dels òrgans corresponents de 
la ‘European Net-work of biological dosimetry and retrospective physical dosimetry (RENEB)’, facultant-lo 
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 al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia -centre de cost GE260832 
(D045601)- 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 al Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
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5)   Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu 
  
 
Acord 41/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Participació del Consell Social en el circuit previ al procés d’aprovació dels acords de transferència de la UAB 
  
Exposició de motius 
 
Vist que en la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 30 de març de 2017 es sol·licita al vicegerent 
de Recerca la presentació d’una proposta de participació del Consell Social en el circuit d’aprovació dels acords 
de transferència de la UAB, als efectes que, en l’inici del procés per actuar de manera proactiva, es pugui 
comptar amb les aportacions del Consell Social respecte la proposta d’acord de transferència (llicències de 
patent, creació d’EBT’s i spin-off) perquè siguin tingudes en compte com a pas previ a la ratificació de 
l’esmentada proposta d’acord per part dels òrgans competents. 
 
Vista la proposta del vicegerent de Recerca pel que fa a la participació del Consell Social en el circuit 
d’aprovació dels acords del transferència de la UAB (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
1)    Aprovar que el Consell Social, mitjançant la seva Comissió Econòmica o les persones en les que aquesta 
delegui, participi en el circuit previ al procés d’aprovació dels acords de transferència de la UAB, d’acord amb el 
que consta en les fases 4 i 7 del document 1. 
  
2)    Designar el/la president/a de la Comissió Econòmica i el/la vicerector/a de l’àmbit econòmic com a 
delegats de la Comissió Econòmica per actuar en el marc del punt primer d’aquest acord en el cas que concorrin 
raons d’urgència en el procés de negociació de la UAB amb els co-titulars del coneixement protegit. 
  
3)   Comunicar aquest acord al vicerector de Recerca i Transferència, el vicerector d’Innovació i Projectes 
Estratègics i el vicegerent de Recerca, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
12. Contracte de llicència entre la UAB i Nanoligent, S.L. 
  
En el marc de la proposta d’acord del punt 11 de l’ordre del dia de la Comissió Econòmica del Consell Social de 
18 de maig de 2017, el vicegerent de recerca informarà sobre la proposta de contracte de llicència entre la UAB 
i Nanoligent, S.L (document 1 i document 2). 
 
 
Acord 42/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Incorporació de la UAB en l’Associació denominada ‘SIRIUS- Policy Network on Migrant Education (SIRIUS). 
  
Exposició de motius 
  
Vista la sol·licitud presentada pel Vicerector de Relacions Internacionals perquè la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en l’Associació denominada ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’. 
  
Vistos els estatuts de l’Associació (document 1). 
  
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 1.000 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. 
 
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 52/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de maig de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent:  1)Aprovar la proposta de participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a soci 
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(full member) de l’Associació denominada ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’; 2) 
Designar el doctor Miquel Àngel Essomba i Gelabert per representar la UAB en el si dels òrgans corresponents 
de la ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’, facultant-lo 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 al Projecte GE260655 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 al Vicerector de Relacions 
Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords; 6) Comunicar els presents acords a la cap de l’Àrea 
de Relacions Internacionals, 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 participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a soci (full member) de 
l’Associació denominada ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’ 
  
2)    Designar el doctor Miquel Àngel Essomba i Gelabert per representar la UAB en el si dels òrgans 
corresponents de la ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’, facultant-lo 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 al Projecte GE260655 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 al Vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
5)   Comunicar el present acord a la cap de l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu 
 
 
Acord 43/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’acord 79/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2017, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
  
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2017. 
  
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017 presentat per la 
Gerència (document 1). 
  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
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1)     La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de 
l’exercici 2017a30 d’abril de 2017. 
  
2)     Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2017 de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
 
Acord 44/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’abril de 2017. 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 30 d’abril de 2017 (documents 1 i 2). 
  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’abril de 2017, d’acord amb el que 
consta en el document 2. 
  
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 45/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’any 2017. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vista la proposta rebuda del Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
  
Vist que en data 31 de maig de 2017 està previst que es reuneixi la Comissió d’Economia i Organització del 
Consell de Govern i que aquesta resolgui al·legacions de sol·licituds d’incorporació de romanent al pressupost 
de l’any 2017, entre les quals s’inclou la realitzada pel Consell Social d’import 15.730 euros en concepte de 
romanent de crèdit de l’exercici 2016, per al suport metodològic en l’elaboració del Pla “Estratègia Alumni UAB 
2020”, en el context que l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de les 
prioritats del vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat, té per objectiu potenciar les grans possibilitats que l’àmplia i 
diversa xarxa d’alumni pot aportar, tant als seus membres com a la mateixa comunitat UAB. 
  
Vist que la data de realització de la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern és posterior a la 
data de reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de maig i del Ple de 30 de maig i que les 
properes reunions del Consell Social estan previstes pel mes de juliol. 
  
Vista la proposta que es presenta en el document 1. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social 
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 S'acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  
2)    Supeditar el punt primer d’aquest acord a la confirmació d’una resolució favorable sobre l’al·legació de la 
sol·licitud presentada pel Consell Social per a la incorporació de romanent d’import 15.730 euros en el seu 
pressupost de l’any 2017. 
 
 
Acord 46/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Condicions financeres de les operacions d’endeutament a curt termini contractades amb el Banco Santander i el 
BBVA.  
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del 
Consell Social. 
  
Vist l’acord 05/2017 pres pel Ple del Consell Social, en data 21 de febrer, en el qual s’aprova: 1) Acordar, 
perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 
30 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i 
altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2)Les condicions financeres i de 
venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents  
del Consell Social; 3)Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Vistos els informes tècnics de data 31 de març de 2017 elaborats per la Gerència de la UAB per la signatura de 
les pòlisses de crèdit amb Banco Santander per import de 16,5 milions d’euros (document 1) i 3 milions d’euros 
(document 2), en els que es fa constar que les pòlisses de crèdit compleixen la normativa vigent d’acord amb el 
següent: 
  
-       L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 28 
de març de 2017. 
  
-       Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
                               
Vist l’informe tècnic de data 31 de març de 2017 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la 
pòlissa de crèdit amb el BBVA per import d’1,4 milions d’euros (document 3), en el que es fa constar que la 
pòlissa de crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
  
-       L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del govern de la Generalitat de Catalunya amb data 28 
de març de 2017. 
  
-       Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i 
posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
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La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data  31 de març amb el Banco Santander, d’import 
16,5 i 3 milions d’euros, i el BBVA, d’import 1,4 milions d’euros. 
 
 
Acord 47/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Informació per a l’acord de participació de la UAB en entitats. 
  
Vista la petició realitzada per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida en data 30 de març 2017, en 
relació a tractar una proposta de la informació que es considera necessària per a l’aprovació, per part del 
Consell Social, de les propostes de participació de la UAB en altres entitats. 
  
Vista la proposta elaborada per la Secretaria Tècnica del Consell Social (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
1)     Aprovar la informació a disposar pel Consell Social per a l’acord de participació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona en entitats, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  
2)     Encarregar a la Gerència el seguiment d’aquest acord als efectes de les gestions que siguin oportunes per 
tal d’alinear el procés d’acord de participació de la UAB en entitats entre els diferents òrgans competents de la 
Universitat en aquesta matèria. 
  
3)    Comunicar el present acord a la Secretària General, el Gerent, la vicegerent d’Economia i la cap de 
l’Oficina de Coordinació Institucional. 
 
 
Acord 48/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca universitària. 
  
Exposició de motius 
  
Vista la tramitació de la despesa per a la contractació del subministrament d’una aplicació informàtica per a 
l’Àrea  de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una durada de dos anys i amb un pressupost 
base de licitació (IVA exclòs) de 300.000,00 euros, segons expedient de contractació 13/2017. 
  
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. 
  
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 
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200.000€,  perquè l’elevi directament al Consell Social tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
 
Vist el Certificat emès en data 5 d’abril de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 13/2017 de subministrament d’una 
aplicació informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona d’acord amb els imports i 
anualitats que s’inclouen al mateix. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia d’Organització del Consell de Govern reunida el 21 d’abril de 2017, 
en virtut del qual s’acorda el següent: 1)Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de 
l’eina per a la gestió de la recerca universitària i  l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació número 13/2017, segon document  que s’annexa; 2)  Elevar aquest acord al  
Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar als responsables dels àmbits 
econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions 
  
S'acorda: 
  
1)  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la recerca 
universitària i l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 
13/2017, d’acord amb el que consta en el document 1.  
  
2)   Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
 
Acord 49/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Expedients de contractació iniciats que comporten despesa pluriennal entre 100.000 i 200.000 euros. 
  
Atesa la sol·licitud del gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona per informar sobre els expedients de 
contractació iniciats que comporten despesa pluriennal entre 100.000 i 200.000 euros 
  
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. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre els expedients de contractació iniciats 
que consten en el document 1 i que comporten despesa pluriennal entre 100.000 i 200.000 euros. 
 
 
Acord 50/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de l’exercici 2017. 
  
Exposició de motius 
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Atesa la proposta de la Gerència en relació amb informació sobre la programació del Pla d’Inversions 
Universitàries (PIU) 2017. 
  
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades  per a 
l’exercici  de 2017 (document 1). 
  
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 3, lletra p) del Reglament de Consell de Govern segons redacció donada per Acord de Consell de 
Govern de 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan, precepte que 
determina que li correspon aprovar la programació econòmica plurianual de la Universitat per al seu tràmit al 
Consell Social. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 21 d’abril de 2017, en 
virtut del qual s’acorda el següent: 1) Aprovar de la proposta de programació del PIU 2017, que s’annexa; 2) 
Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
  
Proposta d’acord: 
  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la programació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB 
de l’exercici 2017. 
 
 
Acord 51/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Conveni entre l’Associació d’Ajut als centres Educatius i Estudiants (ACACEE) i la UAB i la cessió d’ús d’espais a 
l’ACACEE. 
  
Exposició de motius 
  
Atès que l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE) és una associació sense ànim de lucre 
que té per objecte principal l’obtenció de fons per abonar al programa d’ajuts a l’estudi per a situacions 
sobrevingudes. 
  
Atès que la UAB promociona la possibilitat de becar a estudiants amb situacions sobrevingudes mitjançant el 
Programa d’ajuts a l’estudi per situacions sobrevingudes. 
  
Atès que en data 23 d’octubre de 2015 la UAB i ACACEE van signar un conveni de col·laboració per a 
l’establiment del règim de col·laboració entre ambdues entitats per tal de regular l’aportació econòmica que 
faria ACACEE a favor de la UAB de part dels rendiments que prèviament obtingui de l’explotació del futbolí 
ubicat al Bar de la Plaça Cívica. 
  
Atès que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues parts. 
  
Atès tant que la UAB com ACACEE estan interessades en formalitzar un conveni pel qual ACACEE aporti part 
dels rendiments obtinguts de l’explotació d’un futbolí al costat del bar de Ciències i Biociències (document 1), 
perquè la UAB els destini a beques d’estudiants, en els termes del document 2. 
  
Atès que la formalització de l’esmentat conveni implica l’autorització d’ús en exclusiva a favor d’ACACEE dels 
espais indicats al document 1 per instal·lar el futbolí, en els següents termes:  
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- Objecte: Espai situat al costat del bar de Ciències i Biociències indicat a l’Annex 1. 
- Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon, tot i que el conveni implica 

una aportació econòmica lucrativa modal a favor de la UAB. 
- Termini de duració: El de la durada del conveni (2 anys, prorrogable automàticament, per dos 

períodes iguals i successius anuals, fins a una durada màxima -pròrrogues incloses- de quatre 
anys). 

- Destinació: Activitat lúdica de futbolí. 
  
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. 
  
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. 
 
Vist l’acord 47/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de maig de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1)Autoritzar la formalització del conveni amb l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i 
Estudiants (ACACEE) l’objecte del qual sigui l'establiment del règim de col·laboració entre les entitats 
signatàries per tal de regular l’aportació econòmica que farà l’ACACEE a favor de la UAB de part dels 
rendiments que prèviament obtingui de l’explotació del futbolí ubicat al costat del Bar de Ciències i Biociències, 
en els termes de la minuta incorporada com  a document 2; 2) Autoritzar la cessió a l'Associació d'Ajut als 
Centres Educatius i Estudiants (ACACEE)  l’ús dels espais que es passen a identificar, en els següents termes:  
-          Objecte: Espai situat al costat del bar de Ciències i Biociències indicat a l’Annex 1. 
-          Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon, tot i que el conveni implica una 
aportació econòmica lucrativa modal a favor de la UAB. 
-          Termini de duració: El de la durada del conveni (2 anys, prorrogable automàticament, per dos períodes 
iguals i successius anuals, fins a una durada màxima -pròrrogues incloses- de quatre anys). 
-          Destinació: Activitat lúdica de futbolí. 
3) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el conveni 
inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els anteriors acords; 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 l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda: 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)  Autoritzar la formalització del conveni amb l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE) 
l’objecte del qual sigui l'establiment del règim de col·laboració entre les entitats signatàries per tal de regular 
l’aportació econòmica que farà l’ACACEE a favor de la UAB de part dels rendiments que prèviament obtingui de 
l’explotació del futbolí ubicat al costat del Bar de Ciències i Biociències, en els termes de la minuta incorporada 
com a document 2. 
  
2)  Autoritzar la cessió a l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE)  l’ús dels espais que es 
passen a identificar, en els següents termes:  
  
a)   Objecte: Espai situat al costat del bar de Ciències i Biociències indicat al document 1. 
  
b)   Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon, tot i que el conveni implica una 
aportació econòmica lucrativa modal a favor de la UAB. 
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c)   Termini de duració: El de la durada del conveni (2 anys, prorrogable automàticament, per dos períodes 
iguals i successius anuals, fins a una durada màxima -pròrrogues incloses- de quatre anys). 
  
d)   Destinació: Activitat lúdica de futbolí. 
  
3)   Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el 
conveni inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme l’anterior 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 l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE).  
 
 
Acord 52/2017, de 18 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
23. Contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2017. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la relació de contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2017, la qual ha estat facilitada 
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda: 
  
La Comissió Econòmicadel Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la 
UAB en el primer trimestre de l’exercici 2017. 
 
 
 
I.2. Claustre 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 004/2017, de 25 de maig de 2017, Claustre 
 
ACORDS 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 15 de març de 2017 
 
 
Acord 005/2017, de 25 de maig de 2017, Claustre 
 
D’acord amb els articles 165, 166 dels Estatuts de la UAB, i amb el Reglament de funcionament de la síndica o 
el síndic de greuges de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Claustre de 20 de 
desembre de 2011 i modificat per acord de 22 de maig de 2014, el síndic o síndica de greuges és l’òrgan 
encarregat de vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària davant les 
actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, i no està sotmès a mandat imperatiu i actua amb plena 
autonomia i independència de qualsevol altre òrgan universitari. 
 
Així mateix, el síndic o síndica de greuges és elegit pel Claustre, a proposta de la rectora o del rector o d’un terç 
dels membres del Claustre amb l’acceptació expressa de la persona proposada, per majoria absoluta dels seus 
membres, i nomenat per la rectora o rector, i ha de ser una persona de reconegut prestigi i no podrà pertànyer 
a la comunitat universitària ni al Consell Social. 
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Per tal d’ordenar el procediment d’elecció del síndic o síndica de greuges, la Mesa del Claustre, en la reunió que 
va tenir lloc el dia 24 d’abril de 2017, va acordar el procediment d’elecció, el qual va ser comunicat a tots els 
membres del Claustre en data 26 d’abril de 2017. 
 
Atès que la Mesa del Claustre ha proclamat la candidatura del Dr. Manuel Gerpe Landín.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Claustre de la UAB ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
  
PRIMER.- Escollir el Dr. Manuel Gerpe Landín com a síndic de greuges de la UAB. 
  
SEGON.- Elevar el present acord a la rectora per tal que procedeixi al seu nomenament. 
 
 
 
I.3. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 39/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia  23 de març de 2017. 
 
 
Acord 40/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016 pel qual es va aprovar el document “Model i 
criteris de priorització de les places de catedràtic d’universitat. 
 
Ateses les previsions del model en el sentit que els esmentats criteris seran vàlids per a la convocatòria de 
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 i s’hauran de revisar abans de la convocatòria de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2017 amb la finalitat que es mantinguin en les convocatòries dels anys 2017, 2018 i 2019 i 
que atesa l’especificitat dels departaments clínics de les unitats docents hospitalàries, els criteris es revisaran 
també en aquells aspectes que afectin específicament als esmentats departaments.   
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 pel qual es va acordar informar 
favorablement la modificació del document de Model i criteris de priorització de les places de Catedràtic 
d’Universitat i elevar-la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del document de Model i criteris de priorització de les places de Catedràtic 
d’Universitat, en els termes del document annex. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 41/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016 pel qual es va aprovar el document “Model i 
criteris de priorització de les places d’Agregat. 
 
Ateses les previsions del model en el sentit que els esmentats criteris seran vàlids per a la convocatòria de 
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 i s’hauran de revisar abans de la convocatòria de l’oferta pública 
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d’ocupació de l’any 2017 amb la finalitat que es mantinguin en les convocatòries dels anys 2017, 2018 i 2019 i 
que atesa l’especificitat dels departaments clínics de les unitats docents hospitalàries, els criteris es revisaran 
també en aquells aspectes que afectin específicament als esmentats departaments.   
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 pel qual es va acordar informar 
favorablement la modificació del document de Model i criteris de priorització de les places d’Agregat i elevar-la 
al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del document de Model i criteris de priorització de les places d’Agregat, en els 
termes del document annex. [Document]  
 
SEGON.- Encarregar el vicerector Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 42/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen 
els requisits del professorat lector. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 pel qual es va acordar informar 
favorablement la proposta de document “Incorporació del professorat lector per al curs 2018/2019 i elevar-la al 
Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de document “Incorporació del professorat lector per al curs 2018/2019”, en els 
termes del document annex. [Document]   
 
SEGON.- Encarregar el vicerector Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 43/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
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. 
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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. 
 
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions 
que es puguin produir en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2017-2018. 
 
Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió 
d’Afers Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2017-
2018. 
 
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 acord del Consell de Govern en 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. 
 
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2017-2018 va ser informada favorablement a la sessió 
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de març de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de calendari acadèmic per al curs 2017-2018 que s'annexa. [Document]  
 
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per 
al curs acadèmic 2017-2018, si procedeixen. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
PRIMER. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 44/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
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 
 
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. 
 
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions 
que es puguin produir en el calendari acadèmic administratiu per al curs acadèmic 2017-2018. 
 
Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió 
d’Afers Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic administratiu per al curs 
acadèmic 2017-2018. 
 
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 
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a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Atès que la proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2017-2018 va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 28 de març de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de calendari acadèmic administratiu per al curs 2017-2018 que s'annexa. 
[Document] 
 
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari 
academicoadministratiu per al curs acadèmic 2017-2018, si procedeixen. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
PRIMER. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 45/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Atès 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 març i de 18 d’abril 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, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster propi següent: 
 

- Màster en Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans  
 
SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 

- Diploma de postgrau en Gènere i Comunicació  
- Diploma de Postgrau en Comunicació i Gastronomia: Salut, Sostenibilitat i Cultura  
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TERCER.- 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. 
 
QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
dels acords primer a tercer. 
 
CINQUÈ.- 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 46/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al 
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 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 Personal Acadèmic 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’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 pel qual es va acordar informar 
favorablement la modificació del Reglament de Personal Acadèmic en relació amb el professorat emèrit i elevar-
la al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de Personal Acadèmic en relació amb el professorat emèrit i el 
professorat honorari, de conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 
 
SEGON.- Establir l’entrada en vigor de les noves disposicions relatives al professorat emèrit per les jubilacions 
que s’hagin de produir a partir de l’1 de setembre de 2017. 
 
TERCER.- Establir l’entrada en vigor de les disposicions relatives al professorat honorari al dia següent de  la 
seva aprovació per part del Consell de Govern. 
 
QUART.- Ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.  
 
CINQUÈ.- Encarregar el vicerector Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords 
 
 
Acord 47/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Atès que l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE) és una associació sense ànim de lucre 
que té per objecte principal l’obtenció de fons per abonar al programa d’ajuts a l’estudi per a situacions 
sobrevingudes. 

 
Atès que la UAB promociona la possibilitat de becar a estudiants amb situacions sobrevingudes mitjançant el 
Programa d’ajuts a l’estudi per situacions sobrevingudes. 

 
Atès que en data 23 d’octubre de 2015 la UAB i ACACEE van signar un conveni de col·laboració per a 
l’establiment del règim de col·laboració entre ambdues entitats per tal de regular l’aportació econòmica que 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Personal_Academic_professorat_emerit_CG040517
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faria ACACEE a favor de la UAB de part dels rendiments que prèviament obtingui de l’explotació del futbolí 
ubicat al Bar de la Plaça Cívica. 

 
Atès que aquesta col·laboració ha estat valorada positivament per ambdues parts. 

  
Atès tant que la UAB com ACACEE estan interessades en formalitzar un conveni pel qual ACACEE aporti part 
dels rendiments obtinguts de l’explotació d’un futbolí al costat del bar de Ciències i Biociències , perquè la UAB 
els destini a beques d’estudiants.  
 
Atès que la formalització de l’esmentat conveni implica l’autorització d’ús en exclusiva a favor d’ACACEE dels 
espais indicats a l’Annex 1 per instal·lar el futbolí, en els següents termes:   

- Objecte: Espai situat al costat del bar de Ciències i Biociències indicat a l’Annex 1.  
- Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon, tot i que el conveni implica una 

aportació econòmica lucrativa modal a favor de la UAB.  
- Termini de duració: El de la durada del conveni (2 anys, prorrogable automàticamente, per dos 

períodes iguals i successius anuals, fins a una durada màxima -pròrrogues incloses- de quatre anys).  
- Destinació: Activitat lúdica de futbolí.  

  
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, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la formalització del conveni amb l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants 
(ACACEE) l’objecte del qual sigui l'establiment del règim de col·laboració entre les entitats signatàries per tal de 
regular l’aportació econòmica que farà l’ACACEE a favor de la UAB de part dels rendiments que prèviament 
obtingui de l’explotació del futbolí ubicat al costat del Bar de Ciències i Biociències. 
 
Segon.- Autoritzar la cessió a l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE)  l’ús dels espais 
que es passen a identificar, en els següents termes:   
 

- Objecte: Espai situat al costat del bar de Ciències i Biociències. 
 

- Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon, tot i que el conveni implica una 
aportació econòmica lucrativa modal a favor de la UAB.  
 

- Termini de duració: El de la durada del conveni (2 anys, prorrogable automàticamente, per dos 
períodes iguals i successius anuals, fins a una durada màxima -pròrrogues incloses- de quatre anys).  

 
- Destinació: Activitat lúdica de futbolí.  

 
Tercer.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el 
conveni inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els anteriors acords.  
 
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 l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE). 
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Acord 48/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Atès que la unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia té un 
herbari de briòfits, integrat a l'herbari BCB de la UAB, constituït per uns 60.000 plecs de molses i hepàtiques el 
qual, tenint un gran valor científic, no se li atorga cap valor patrimonial (Fons) i que, succintament, consisteixen 
en: 
• 533 capses de molses i 148 capses d'hepàtiques i Antocerotes, que fan un total de 54.617 mostres. 
• 20 capses de mostres de l'exsiccata Bryotheca Hispanica, amb 2299 mostres. 

 
Aquest material anirà acompanyat de la base de dades que inclou la informació  de cadascuna de les mostres. 
 
Atès que tant la Universitat Autònoma de Barcelona com la Universitat de Barcelona (UB) valoren l’interès 
públic col·lectiu que té aquest Fons i consideren convenient de fer-ne cessió d’ús al Centre de Documentació de 
Biodiversitat VegetalCeDocBiV (CeDocBiV) de la Universitat de Barcelona, per tal de garantir-ne la conservació i 
facilitar-ne la consulta. 
 
Atès que la Univeritat Autònonma de Barcelona i la Universitat de Barcelona volen formalitzar un conveni que 
implica la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble en els següents termes:  

- Objecte: Herbari de briòfits inclòs en BCB.  
- Cànon: La cessió d’ús no comporta el pagament de cap cànon.  
- Obligacions de manteniment: (i) Integrar l'herbari de briòfits del BCB en els seus fons (UB) com a 

col·lecció no disgregable, indicant-ne la procedència (manteniment etiquetatge original) i posar-lo a 
l’abast dels seus usuaris; i, (ii) fer-se càrrec de les despeses de conservació del material, així com 
també de les millores que es puguin realitzar en aquest. 

- Termini de duració: 15 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma automàtica el conveni per un 
període de 15 anys més. 

- Destinació: Adscripció al CeDocBiV de la UB per a la seva conservació, manteniment i demés activitats 
que li són pròpies. 

 
Vist allò que disposa l’article 89.k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i els articles 
64.q) i 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 de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble a la Universitat de Barcelona en els següents 
termes: 
 

- Objecte: Herbari de briòfits inclòs en BCB.  
 

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

- Obligacions de manteniment: (i) Integrar l'herbari de briòfits del BCB en els seus fons (UB) com a 
col·lecció no disgregable, indicant-ne la procedència (manteniment etiquetatge original) i posar-lo a 
l’abast dels seus usuaris; i, (ii) fer-se càrrec de les despeses de conservació del material, així com 
també de les millores que es puguin realitzar en aquest. 
 

- Termini de duració: 15 anys, amb la possibilitat de prorrogar de forma automàtica el conveni per un 
període de 15 anys més. 
 

- Destinació: Adscripció al CeDocBiV de la UB per a la seva conservació, manteniment i demés activitats 
que li són pròpies. 

 
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar el 
conveni inclús a fer les modificacions de caràcter tècnic necessàries per portar a terme els anteriors acords.  
 
Tercer.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
Quart.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
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Cinquè.- 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 Universitat de Barcelona. 
 
 
Acord 49/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 27 de juliol de 2015 la Universitat Autònoma de Barcelona i FORMAT EN FORMACIÓ 
PROFESSIONAL, S.L. van formalitzar un conveni l’objecte del qual va ser   l'establiment de les condicions que 
han de regir l’autorització de l'ús dels espais, ubicats al Servei d’Activitat Física de la UAB per gestionar mòduls 
d’ensenyament en activitats de caràcter esportiu, en grau superior i grau mitjà, el qual produeix efectes fins el 
31 de juliol de 2018. 
 
Atès que en data 24 de març de 2017 FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. va presentar carta 
sol·licitant la resolució anticipada del conveni per poder formalitzar un de nou per quatre cursos acadèmics per 
poder gaudir l’ús dels següents espais:  
 Superfície d’ús exclusiu de terreny de 220 m2 ubicada segons plànol de situació annex per tal que FORMAT EN 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. d'acord amb les normatives urbanístiques vigents i els permisos d'usos 
necessaris i seguint les indicacions de l'Àrea tècnica de la Universitat, pugui instal·lar els mòduls indicats. 

- Espais no esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 
• Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com 

per a professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
• Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a 

alumnes com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable 
• Espai a on instal·lar uns mòduls prefabricats com espais alternatius i complementaris als 

estrictament esportius. Adjuntem el plànol i les mides dels mòduls.  
 Espais esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 

• Sales d’activitats  dirigides, entrenament funcional, arts marcials, ciclisme en sala i altres usos 
polivalents 

• Camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes de futbol 7 
• Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
• Piscina de 25m 
• Rocòdroms 
• Pistes de tennis, pàdel i esquaix 
• Frontó 
• Espai per taller de reparació bicicletes 

Sota les següents condicions:  
Preu: 9.500€/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2021. 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a 
instal·lar els mòduls indicats i a usar les instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el 
SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls prefabricats durant els períodes no lectius:   
-     Menjador dels Campus Esportius. 
- Espai lúdic dels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius 

d’inclemències meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
- Magatzem de material esportiu fungible. 
- Arees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs 

(pe. Fundació Valldor 7). 
 
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 del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la resolució de mutu acord del conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2015 per la 
Universitat Autònoma de Barcelona i FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.    
 
Segon.- Autoritzar l’ús dels espais que es passen a relacionar ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L.:  

- Superfície d’ús exclusiu de terreny de 220 m2 ubicada segons plànol de situació per tal que FORMAT EN 
FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. d'acord amb les normatives urbanístiques vigents i els permisos d'usos 
necessaris i seguint les indicacions de l'Àrea tècnica de la Universitat, pugui instal·lar els mòduls. 

- Espais no esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 
• Banys i serveis higiènics en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a alumnes com 

per a professors, de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
• Vestuaris i dutxes masculins femenins en nombre adequat a la capacitat del centre, tant per a 

alumnes com per a professors de conformitat amb la normativa que sigui aplicable. 
• Espai a on instal·lar uns mòduls prefabricats com espais alternatius i complementaris als 

estrictament esportius. Adjuntem el plànol i les mides dels mòduls.  
 Espais esportius d’ús compartit amb la UAB i d’acord amb les disponibilitats de la UAB: 

• Sales d’activitats  dirigides, entrenament funcional, arts marcials, ciclisme en sala i altres usos 
polivalents 

• Camp de futbol 11 i dos camps de mides reduïdes de futbol 7 
• Pista o camp poliesportiva de 44mx22m 
• Piscina de 25m 
• Rocòdroms 
• Pistes de tennis, pàdel i esquaix 
• Frontó 
• Espai per taller de reparació bicicletes 

Sota les següents condicions:  
Preu: 9.500€/anual/grup o classe (IVA exclòs). 
Termini: 4 cursos acadèmics, des de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2021. 
Destinació: Activitats pròpies de l’objecte social de la companyia. 
Règim d’ús: L’atorgament del present conveni faculta a FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, SL a 
instal·lar els mòduls indicats i a usar les instal·lacions objecte de la cessió d’ús. Detalls dels usos que el 
SAF podrà fer amb la instal·lació dels nous mòduls prefabricats durant els períodes no lectius:   
-     Menjador dels Campus Esportius. 
- Espai lúdic dels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari pels Campus Esportius. 
- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament  de les Escoles Esportives (per motius 

d’inclemències meteorològiques: pluja, fred, calor, vent….) 
- Espai alternatiu i complementari per grups d'entrenament nacionals i internacionals. 
- Magatzem de material esportiu fungible. 
- Arees de briffing i meeting point de tornejos i activitats competitives pròpies i d'operadors externs 

(pe. Fundació Valldor 7). 
 
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.- Encarregar al Vicerector de Relacions Institucional i de Cultura que faci el seguiment de l’acompliment 
d’aquest acord. 
 
Cinquè.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord al director del Servei del SAF. 
 
 
Acord 50/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Vista la petició formulada per la degana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, i l'acord de la Junta 
Permanent de la Facultat de Ciències de la Comunicació de data 23 de febrer de 2017 pel qual se sol·licita al 
Consell de Govern el nomenament del doctor Manuel Castells Oliván, com a doctor honoris causa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  
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Atès que tant del currículum del candidat com de la documentació referent als seus mèrits i de les 
circumstàncies que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca 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 Ciències de la Comunicació 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 de la Comunicació, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
  
Primer.- Nomenar el senyor doctor Manuel Castells Oliván, 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 Ciències de la Comunicació. 
 
 
Acord 51/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada pel vicerector de Recerca i de Transferència perquè la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en l’Associació denominada ‘European Net-work of biological dosimetry and retrospective 
physical dosimetry (RENEB)’. 
 
Vistos els estatuts de l’Associació. 
 
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és aproximadament de 1.000 euros. 
 
Atès que l’acte de constitució de l’Associació està previst pel 8 de maig de 2017. 
  
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 ò ratificar la proposta de creació de l’Associació denominada ‘European Net-work of biological 
dosimetry and retrospective physical dosimetry (RENEB)’ i la participació de la UAB en l’esmentada Associació.  
 
SEGON.- Designar el doctor Lleonard Barrios Sanromà per representar la UAB en el si dels òrgans 
corresponents de la ‘European Net-work of biological dosimetry and retrospective physical dosimetry (RENEB)’, 
facultant-lo 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 al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia -centre de cost GE260832 
(D045601)- 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. 
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CINQUÈ.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 52/2017, de  4 de maig, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Vicerector de Relacions Internacionals perquè la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en l’Associació denominada ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’. 
 
Vistos els estatuts de l’Associació.  
 
Atès que la tarifa ordinària anual dels membres de l’associació és de 1.000 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 del Vicerector de Relacions Internacionals, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de participació de la Universitat Autònoma de Barcelona com a soci (full member) 
de l’Associació denominada ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’.  
 
SEGON.- Designar el doctor Miquel Àngel Essomba i Gelabert per representar la UAB en el si dels òrgans 
corresponents de la ‘SIRIUS – Policy Network on Migrant Education (SIRIUS)’, facultant-lo 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 al Projecte GE260655 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 al Vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la cap de l’Àrea de Relacions Internacionals, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 
I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 36/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 18 d'abril de 2017 
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Acord 037/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Creació de títols de màster universitari. 
  
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de Màster 
Universitari que ha estat presentada pel centre corresponent. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de màster universitari.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 38/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació de memòries de màster universitari. 
 
Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la 
seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció 
del títol de Màster Universitari. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols 
oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 
l’aplicació.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari que s’annexa, 
condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:  

• Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Infectious Diseases 
and One Health 
 

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. 
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Acord 39/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació de les accions propedèutiques, curs acadèmic 2017-2018. 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les accions 
propedèutiques proposades pels centres  per al curs acadèmic 2017-2018. 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2017-2018. 
 
Vist l’article 20 i següents de la Normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, que regula les accions propedèutiques que es programen en aquesta Universitat amb 
l’objectiu de facilitar la integració dels estudiants que s’incorporen i l’adequat seguiment dels seus estudis.  
 
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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2017-2018. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
  
Acord 40/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als dels estudis d’acord 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'informe sobre la modificació de la 
“Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol”. 
 
Vist l’Acord 7/2016, de 15 de desembre, del Claustre de la UAB, en què es demana a la Comissió d’Afers 
Acadèmics que obri un debat que condueixi, si s’escau, a la modificació de la normativa d’avaluació en els 
estudis de la UAB que aposti per una aplicació real de l’avaluació continuada en els estudis de la UAB. 
 
Vista la necessitat d’actualitzar els articles 112, 112 bis, 112 ter, 114, 115 i 431 del Text Refós de la Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació de l’article 431 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la 
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 41/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació, si s’escau, d’activitats que donen dret al reconeixement acadèmic en els graus per al curs acadèmic 
2017-2018. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio_accions_propedeutiques_CAA30052017
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Vista la proposta del Vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2016/2017 i 2017-2018. 
 
Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al 
curs acadèmic 2016/2017 i 2017-2018. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els 
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que 
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per als cursos 2016-2017 i 2017-2018. 
[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
  
Acord 42/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de Govern per 
a la seva aprovació. 
 
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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Activitats-que-donen-dret-reconeixement-academic-en-graus-17-18_CAA30052017
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SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
 
Acord 43/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de renovació amb 
modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Vistes les propostes 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 27 de setembre de 2016, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols 
propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
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. 
 

- Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs  
- Màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language 

Integrated Learning.   
 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de diplomes de postgrau següents, 
en els termes que s’annexen: 
 

- Diploma de Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs  
- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa.  

 
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 44/2017, de 30 de maig de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Informació sobre nous cursos d'especialització. 
 
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. 
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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. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord 
primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
 
I.4.2. Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 
  
  
Acord 7/2017, de 12 de maig de 2017, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 30 de març 
  
  
  
Acord 8/2017, de 12 de maig de 2017, Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Convocatòria d'Ajuts a l'Estudi del curs acadèmic 2017-2018 
 
Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol 
de 2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la 
UAB. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio_CAA30052017
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PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2017-
2018, composta per les següents convocatòries: 
 
- Convocatòria d’ajuts de col·laboració [Document] 
- Estades de pràctiques [Document] 
- Convocatòria de beques diverses. [Document] 
- Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta [Document] 
- Convocatòria de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Grau [Document] 
 
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
 
I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
  
  
Acord 25/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
 
ACORDS 
 
Aprovació de l'acta de la sessió del dia 21 d'abril de 2017 
  
  
 
Acord 26/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Aprovació de la distribució del pressupost per a Inversions Docents 2017. 

 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus en relació amb la informació sobre distribució del 
pressupost per a Inversions docents   corresponent a l’exercici de 2017. 
 
Vist que el document presentat conté informació relativa pel que fa a la dotació pressupostària prevista per a 
l’exercici de 2017, els criteris d’inversió i el procediment de distribució als centres. 
 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria econòmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la distribució del pressupost per a inversions docents corresponent a l’exercici de 2017. 
[Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
  
Acord 27/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Aprovació de la Convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents 
especialitzats per a l’any 2017. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Ajuts-Estudi-general-ajuts-120517
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Ajuts-Estudi-estades-practiques-120517
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Ajuts-Estudi-beques-diverses-120517
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Ajuts-Estudi-convocatoria-emergencia-120517
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Ajuts-Estudi-itaca-convocatoria-graus-120517
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-distribucio-pressupost-InversionsDocents2017-310517
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Vista la proposta del Vicerector d’Economia i Campus en relació amb la informació sobre la convocatòria per a 
l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents especialitzat per a l’any 2017. 
 
Vist que el document presentat conté informació relativa a l’esmentada convocatòria incloent-hi els criteris i el 
procediment d’adjudicació dels recursos previstos així com el termini de presentació de les sol·licituds. 
 
  
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria econòmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais 
docents especialitzats per a l’any 2017. [Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
 
TERCER.  Comunicar els presents acords a la Vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
  
Acord 28/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Aprovar l’informe sobre l’aplicació de la instrucció de romanents al pressupost 2017 en el seu tràmit 
d’al·legacions. 

 
Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, de 28 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament 
previstos. 
 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l'exercici econòmic. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2017, aprovat per Acord de Consell Social 21 de 
desembre de 2016, que pel que fa a l’addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de 
l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
 
 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2016 al pressupost de la UAB de 
2017, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 23 de novembre de 2016 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2017 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 
informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector 
d’Economia i de Campus resoldrà. 
 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost 
2017 pel que fa al calendari d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions 
 
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i d’Organització de 20 de febrer de 2017 i 21 d’abril de 2017 pel 
que fa a l’aplicació de la Instrucció de romanents al pressupost de 2017. 
 
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de 26 de gener de 2017, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació de les Instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost. 

http://www.uab.cat/doc/AdquisicioEquipamentsLaboratoris-EspaisEspecialitzats2017-310517
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar l’Informe relatiu a la resolució del tràmit d’al·legacions pel que fa a la Instrucció per a la 
incorporació de de romanents de crèdit de l’exercici de 2016 al pressupost de la UAB de 2017. [Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 29/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 

 
Aprovació de la Relació de Llocs de Treball a 31 de desembre 2016. 
 
Vista la Relació de Llocs de Treball de la UAB a data 31 de desembre de 2016. 
 
Vist l’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), 
que preveu que les administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de relacions de 
llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprenguin, almenys, la denominació dels 
llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si s’escau, a que estiguin adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments són públics. 
 
Vist l’article 158 dels Estatuts de la UAB, aprovats per Decret 237/2003, de 8 d’octubre, precepte que preveu 
que, pel que fa la Personal d’Administració i Serveis (PAS), la Universitat estableix i fa pública, com a mínim 
cada tres anys, la relació de llocs de treball que integren la seva organització, i que determina que aquesta 
relació es durà a terme per part de la Gerència d’acord amb el procediment allí establert. 
 
Vist l'article 10. 2. lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data de 26 de gener de 2017, 
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’aprovació de la proposta 
global de la relació de llocs de treball del PAS i elevar-la al Consell Social. 
   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la UAB a 
data 31 de desembre de 2016. [Document]  
 
SEGON.  Elevar aquesta proposta al Consell Social de la Universitat perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.  Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
  
Acord 30/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Baixes d’immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2016. 

 
Vista la proposta de la Rectora de la UAB de data 24 d’abril de 2017 pel que fa a les baixes de l’inventari 
general de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en caos de robatoris, 
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones. 
 
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la 
UAB. 
 

http://www.uab.cat/doc/InformeAplicacioInstruccioRomanentsPressupost-Alegacions-310517
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Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic 
dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.  
 
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i  per la Comissió Econòmica 
del Consell Social de 26 de març de 2015 pels quals van autoritzar  al Rector a donar de baixa de l’inventari 
general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, 
deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i 
amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs 
de l’exercici econòmic. 
 
Vist l'article 10.4 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 26 de gener de 2017, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar de la proposta de baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 
1.500€. 
 
TERCER: Elevar-ho al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències.  
 
QUART. Encarregar al Vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
  
Acord 31/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de maig de 2017. 
  
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 15 de maig de 2017. 
 
Vistos els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer i de 21 d’abril de 2017. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu 
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de 
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i 
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 15 de maig de 2017.[Document] 
 
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Acord 32/2017, de 31 de maig de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: • Servei de Prevenció Aliè. 

 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-15-maig-2017-310517
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Vist el Certificat emès en data 16 de maig de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 20/2017 del Servei de Prevenció Aliè 
amb els imports i anualitats incloses al mateix. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses 
pluriennals. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit 
pressupostari suficient per atendre-les. 
 
Vist l’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè i 
l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 20/2017. 
[Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
 
 
I.4.4. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
  
Acord 33/2017, de 24 de maig de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió del dia 26 d'abril de 2017. 
  
  
Acord 34/2017, de 24 de maig de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Aprovació de l’Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador 
per al curs 2017-2018. 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el 
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la 
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el 
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els 
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de 
personal docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera 
l’1 de desembre del 2016. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioDespesesPluriennalsCcontractacio-de-ServeiPrevencioAlie-310517
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Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria 
i el calendari per a la contractació de nou Personal Docent i Investigador per al curs 2017-2018 i atès que és 
necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovació de l’annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i 
investigador per al curs 2017-2018 i el calendari corresponent. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
  
  
Acord 35/2017, de 24 de maig de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent a les Unitats Docents Hospitalàries de 
la UAB per al curs 2017-2018. 
 
Vistos el concerts signats entre las UAB l’ICS, el PSMAR, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Corporació 
Sanitaria del Parc Tauli. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de 
personal docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera 
l’1 de desembre del 2016. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova les noves  
dotacions de les Unitats Docents Hospitalàries 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovació de la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent a les Unitats 
Docents Hospitalàries per al curs 2016-2017. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
  
 
Acord 36/2017, de 24 de maig de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Afers de tràmit: Modificació de la convocatòria de concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en 
règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques  

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-personal-docent-investigador-percurs17-18-24052017
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Vista la resolució de 17 de febrer de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per la qual es va convocar concurs públic per l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques incloses en 
el conveni subscrit el 20 de gener de 2011 (convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/1). 
 
Atès que una de les places convocades era la de professor/a agregat/da amb referència AL/16/248, especialitat 
Endocrinologia i Nutrició i destinació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la comissió de selecció de la qual 
constava a l’annex de la convocatòria. 
 
Atès que un error en el procediment del sorteig per escollir els representants de la Fundació de Gestió Sanitària 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau va fer necessari repetir el sorteig per l’elecció dels representants de 
l’esmentada Fundació i el resultat d’aquest sorteig fa variar la composició de la comissió de selecció. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 15 de febrer de 2017 pel qual es va acordar aprovar, 
per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada 
en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques incloses en el conveni subscrit el 20 de 
gener de 2011 (convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/1). 
 
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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar la composició de la comissió de selecció de la convocatòria de la plaça d’agregat amb 
referència AL/16/248, especialitat Endocrinologia i Nutrició i destinació a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
que tindrà la composició següent: 
 
 
Identificador de la plaça AAG00361 
Referència AL/16/248 
Departament: Medicina 
Especialitat Endocrinologia i Nutrició 
Perfil docent: Nutrició 
Perfil investigador: Diabetes i gestació 
Destí: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 
Comissió titular 
President: Manel Armengol Carrasco  CU  UAB 
Vocal 1r. José Manuel Fernández-Real Lemos Agregat U. De Girona 
Vocal 2n. Antonio Pérez Pérez   Dr.  Hospital de Sant  Pau 
Vocal 3r. Juan Antonio Arroyo Díaz  Dr.  Hospital de Sant Pau 
Secretari. Salvador Navarro Soto  Agregat UAB 
 
 
Comissió suplent 
President: Vicenç Artigas Reventó  TU  UAB 
Vocal 1r. Ramon Gomis de Barberà  CU  U. De Barcelona 
Vocal 2n. Rosa Corcoy Pla    Dra.  Hospital de Sant Pau 
Vocal 3r. Susan Webb Youdale  Dra.  Hospital de Sant Pau 
Secretari. Javier Calvet Calvo   Agregat UAB 
 
 
SEGON. Pel que fa als terminis, aquests començaran a comptar a partir de la publicació d’aquesta resolució de 
modificació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
TERCER. Es donen per presentades les sol·licituds per prendre part en la convocatòria de data 17 de febrer de 
2017. 
 
QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Acord 37/2017, de 24 de maig de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Afers de tràmit: Reconeixement de la condició d’investigador vinculat a la UAB. 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 25 d’abril de 2012, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 
privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 
Atès que l’Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB) de l’Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) ha sol·licitat a la UAB que un investigador de les seva entitat pugui exercir 
tasques de recerca a la UAB. 
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Íñigo Martín Fernandez, 
investigador de l’Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB) de l’Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), amb destinació al Departament i a l'Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
 
I.5.7. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

[tornar a l’índex] 
  
Acord 8/2017, de 15 de maig de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 29 de març de 2017 
   
  
Acord 9/2017, de 15 de maig de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 
Presentació de l’informe previ a la resolució de la convocatòria del Fons de Solidaritat. 
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 

 
 
Atesa la necessitat de promocionar accions de cooperació universitària i d’educació per al desenvolupament 
mitjançant un fons específic, el curs 2016-2017 s’ha obert la XXXIV Convocatòria del Fons de Solidaritat de la 
UAB adreçada a membres del PDI i PAS per a la realització d’actuacions de cooperació universitària per al 
desenvolupament. L’edició d’enguany manté la filosofia que ha caracteritzat les edicions anteriors respecte a la 
tipologia d’accions prioritàries, els àmbits d’actuació i les àrees geogràfiques preferents. El Fons de Solidaritat 
és l’instrument de cooperació internacional propi de la UAB, que en delega la gestió a la Fundació Autònoma 
Solidària. El Fons està constituït per ingressos propis de la Universitat i per aportacions del PDI, del PAS i de 
l’alumnat, a partir del referent internacional del 0,7% del pressupost. Mitjançant aquestes aportacions s'obren 
dues convocatòries anuals d’ajuts: una per a membres del PDI i del PAS i una altra per a estudiants. 
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Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 
què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Estar assabentats de l’informe previ a la resolució de la convocatòria del Fons de Solidaritat que aprova la FAS. 
[Document] 
  
  
Acord 10/2017, de 15 de maig de 2017, Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Aprovació, si s’escau, de les Convocatòries Erasmus+ de Mobilitat per a estudiants de Doctorat 2017/18, de 
Mobilitat de Personal per a Docència (Staff Mobility for Teaching) 2017/18 i de Mobilitat de Personal per a 
Formació (Staff Mobility for Training) 2017/18 
  
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Vist que aquest programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, 
amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats 
educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i 
treballadores. 

 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 
què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat per a estudiants de Doctorat 2017/18, la Convocatòria 
Erasmus+ de Mobilitat de Personal per a Docència (Staff Mobility for Teaching) 2017/18, la Convocatòria 
Erasmus+ de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for Training) 2017/18.  [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals, l’execució i seguiment d’aquest acord. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
 

 
  

http://www.uab.cat/doc/Presentacio-informe-previ-resolucio-convocatoria-Fons-Solidaritat-15052017
http://www.uab.cat/doc/Conv-Erasmus-Mobilitat-estudiants-Doctorat17-18-deMobilitat-Peersonal-docencia-formacio-15052017
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II.  Circulars, instruccions    

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

[tornar a l’índex] 
 
Instrucció 2/2017 del gerent, pel reforç de les gestions acadèmiques durant el període de matrícula 
[Document] 
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2017_02
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III. Convenis  

institucionals 
 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Memorandum of understanding of 14th of February 2017 between the Universitat Autònoma de 
Barcelona and the Kindai University (Japan).   
 
Memorandum of understanding of 21st of February 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona 
and the Albert Einstein College of Medicine (Department of Neuroscience) (USA). 
 
Memorandum of understanding of 22nd of March 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona 
and the Karatina University (Kenya).   
 
Memorandum of understanding of 24th of May 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
the Beijing Union University (China). 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Agreement of 7th November 2016 between the Universitat Autònoma de Barcelona and Gruyter Open - 
Language Editing Services - Journal of Catalan Intellectual History. 
 
Prórroga, de 21 de noviembre de 2016, del convenio entre la Universitat Autònoma de Barcelona, el 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie) y la Fundació UAB (FUAB) para la 
implementación de las Maestrías del programa BEC.AR para el curso 2016-2017. 
 
Acte de 21 de desembre de 2016 de lliurament de béns entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i 
l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. 
 
Conveni de 23 de desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i l'Associació d'Amics de 
la UAB pel qual es dóna suport financer a l'activitat desenvolupada pels Amics de la UAB. 
 
Contrato de prestación de Servicios, de 1 de febrero de 2017, entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado para la realización de cursos de lengua española - 
nivel inicial. 
 
Conveni de 2 de febrer de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona B i 
l'Institut de Biologia Molecular ((IBMB-CSIC) - Curs acadèmic 2016-2017 (A. Tarrés). 
 
Conveni de 10 de febrer de 2017 per regular la col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya en la celebració i difusió del vuitè Concurs Planter de Sondeigs i 
Experiments – 2017. 
 
Conveni de 13 de febrer de 2017 entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona per a desenvolupar una prova pilot de promoció de l'ús de la bicicleta entre la Comunitat 
Universitària de la UAB. 
 
Conveni de 21 de febrer de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Quantitative Genomic Medicine Laboratories SL pel curs acadèmic 2016-2017 (C. Hernando).  
 
Conveni de 21 de febrer de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola Universitària 
d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT) per la tramitació d'Ajuts Erasmus del personal docent i 
de l'administració i serveis. 
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Conveni d’1 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i el Centre 
de Reproducció Assistida del Vallès S.L.P. (FECUNMED) pel curs acadèmic 2016-2017 (R. Buscà i X. Saura). 
 
Conveni d’1 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i 
Reprogenetics Spain, S.A  pel curs acadèmic 2016-2017 (C. Giménez) . 
 
Conveni d’1 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i 
Reference Laboratory per al curs 2016-2017 (C. Garrido i E. Geán). 
 
Conveni d’1 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i 
Barcelona IVF, S.L.P. pel curs acadèmic 2016-2017 (M. Grossmann). 
 
Conveni de 6 de març de 2017 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona per al desenvolupament de la I Conferència Europea de Mobilitat Sostenible a 
Universitats. 
 
Conveni de 23 de març de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i la Fundació Salut i 
Envelliment per a la creació de la Càtedra de Recerca en Geriatria i Atenció de Llarga Durada per a Persones 
Grans.  
 
Conveni de 29 de març de 2017 entre AQU Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona per a la millora 
de l'eina de consulta d'indicadors (WINDDAT) i el portal d'orientació (EUC) . 
 
Addenda 1, de 30 de març de 2017, al conveni entre AQU Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona 
per la qual es desenvolupen les activitats de millora de l'eina de consulta d'indicadors (WINDDAT) i el portal 
d'orientació (EUC) . 
 
Conveni de 9 de maig de 2017 entre l' Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a l'adscripció al Comitè de Bioseguretat de la UAB (CBS-UAB) de l'activitat 
desenvolupada per l'IRTA en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) . 
 
Agreement of 16th of May 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona, the  Université François-
Rabelais Tours (France) and the  University of Edinburgh - Erasmus Mundus Joint Master Degree - International 
Master of Science in Infectious Diseases and One Health (IDOH). 
 
Conveni de 29 de maig de 2017 de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Sindicatura de Comptes, per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes . 
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IV. Nomenaments  

i cessaments 
 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 
 
IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2017, per la qual es designa el vicerector d’Innovació i de 
Projectes Estratègics, doctor Javier Lafuente Sancho, rector suplent els dies 9 i 10 de maig de 2017. 
 
 
IV.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Rossend Arqués Corominas 
coordinador del Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística i coordinador del 
Doctorat en Llengües i Cultures Romàniques de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Antonia Casellas 
Puigdemasa coordinadora del Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social 
de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Paz González de 
Olmedo coordinadora de Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP) de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Miquel Molist Montaña 
coordinador del Màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana i coordinador del Doctorat en Arqueologia 
Prehistòrica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Jaume Cruz Feliu 
coordinador del Màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2017, per la qual nomena la senyora Lourdes Ezpeleta Ascaso 
coordinadora del Màster en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Josep Àngel Guimerà Orts 
coordinador del Sistema de Qualitat del Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de maig de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Bàrbara Sikora 
coordinadora del Màster d’Enginyeria Informàtica i coordinadora de primer i segon Grau d’Enginyeria 
Informàtica de l’Escola d’Enginyeria. 
 
 
IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual el senyor Rossend Arqués Corominas cessa com 
a coordinador del Màster Universitari en Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística de la Facultat de 
Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual el senyor Ramon Martí Castelló cessa com a 
coordinador del Màster de Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana i coordinador del Doctorat en Cultures en 
Contacte a la Mediterrània de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual la senyora Carme Miralles Guasch cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social de 
la Facultat de Ciències. 
 
 
IV.3. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Eduard José Cunilleras 
director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Miró Roig secretari del 
Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena la senyora Helena Kirchner Granell 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Jaume Miquel Martorell 
Monserrat coordinador docent del Departament de Medicina i Cirurgia Animals a la Fundació Hospital Clínic 
Veterinari (FHCV). 
 
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2017, per la qual nomena la senyora M. Isabel Bielsa Marsol 
secretària del Departament de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Albert Selva O’Callaghan 
director del Departament de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 31 de maig de 2017, per la qual nomena la senyora Ana Mar Fernández Pasarín 
coordinadora de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i Dret Públic. 
 
 
IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual el senyor Eduard José Cunilleras cessa com a 
secretari del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual el senyor Miquel Molist Montaña cessa com a 
coordinador de Doctorat del Departament de Prehistòria. 
 
Resolució de la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual el senyor Rafael Ruiz de Gopegui Fernández 
cessa com a director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals. 
 
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2017, per la qual el senyor Jordi Casademont Pou cessa com a 
secretari del Departament de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2017, per la qual el senyor Vicent Fonollosa Pla cessa com a 
director del Departament de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 26 de maig de 2017, per la qual el senyor Albert Selva O’Callaghan cessa com 
a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Medicina. 
 
 
IV.4. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
IV.4.1. Nomenaments  
  
Resolució de la rectora, de 10 de maig de 2017, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Lafuente 
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona 
a l’Associació Àmbit B30, en substitució del senyor Manel Sabés Xamaní. 
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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. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 2 de maig 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: 
 

Referència: AL/16/247 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Ciència Política i de l’Administració 
Departament al qual està adscrita: Ciència Política i Dret Públic 
Perfil docent: Ciència Política i Dret Públic 
Perfil investigador: Ciència Política i de l’Administració 
Adjudicació: Ismael Blanco Fillola 

 
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla: 
 

Referència: AL/16/240 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Història antiga 
Departament al qual està adscrita: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 
Perfil docent: Introducció a la història antiga 
Perfil investigador: Història antiga. Història de Roma 

tardorepublicana 
Adjudicació: Iasías Arrayás Morales 

 
Resolució de la rectora, de 9 de maig 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: 
 

Referència: AL/16/233 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Tecnologia electrònica 
Departament al qual està adscrita: Enginyeria electrònica 
Perfil docent: Micro i nanosistemes (Grau de 

Nanociència i Nanotecnologia) 
Perfil investigador: Tecnologia electrònica. Tecnologies micro 

i nanoelectròniques 
Adjudicació: Francisco Torres Canals 
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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 18 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça 
de tècnic/a mitjà/ana informàtic/a, amb destinació al Departament d’Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions de l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió 
d’una plaça d’administratiu especialista d’intercanvis, segons es detalla: 
 
Nivell Destinació Horari 

(teòric) 
21 Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de Ciències i de Biociències 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 3 places de gestor/a de 
programació docent, segons es detalla: 
 
Codi Nivell CE Destinació Horari 
PD01 22 2 Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de Ciències i 

de Biociències 
09:00 – 17:30 

PD02 22 3 Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de Centre 
de CC. de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació 

09:00 – 17:30 

PD03 22 1 Gestió Acadèmica de Medicina – Administració de Centre de Medicina 09:00 – 17:30 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 6 places de gestor/a 
departamental, segons es detalla: 
 
Codi Nivell CE Destinació Horari 
DP01 22 1 Dept. de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències 

Socials – Adm. de Centre de CC. de l’Educació i de Traducció i 
d’Interpretació 

09:00 – 17:30 

DP02 22 1 Dept. de Periodisme i de Ciències de la Comunicació – Administració 
de Centre de Ciències de la Comunicació 

09:00 – 17:30 

DP03 23 4 Dept. de Química – Administració de Centre de Ciències i de 
Biociències 

09:00 – 17:30 

DP04 23 1 Dept. d’Economia i d’Història Econòmica – Administració de Centre 
d’Economia i Empresa 

09:00 – 17:30 

DP05 23 1 Dept. de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació – Administració 
de Centre de Lletres i de Psicologia 

09:00 – 17:30 

DP06 22 1 Dept. de Psiquiatria i Medicina Legal – Administració de Centre de 
Medicina 

09:00 – 17:30 

 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de gestor/a acadèmic, 
segons es detalla: 
 
Codi Nivell CE Destinació Horari 
GA01 24 6 Gestió Acadèmica de Lletres – Administració de Centre de Lletres i de 

Psicologia 
09:00 – 17:30 

GA02 24 2 Gestió Acadèmica – Administració de Centre de Medicina 09:00 – 17:30 
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 23 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 4 places de gestor/a d’afers 
acadèmics, segons es detalla: 
 
Codi Nivell CE Destinació Horari 
AA01 22 3s Gestió Acadèmica i Suport Logístic – Administració de Centre de 

l’Escola d’Enginyeria 
09:00 – 17:30 

AA02 22 1 Gestió Acadèmica de Psicologia – Administració de Centre de Lletres i 
de Psicologia 

09:00 – 17:30 

AA03 22 1 Gestió Acadèmica – Administració de Centre de Medicina 09:00 – 17:30 
AA04 22 1 Gestió Acadèmica – Administració de Centre de Veterinària 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 
de maig de 2017, per la qual s’esmena la convocatòria de concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció 
per a la provisió d’una plaça d’administratiu/iva especialista d’intercanvis en el sentit que allà on diu: 
 
Nivell Destinació Horari (teòric) 
21 Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de Ciències i de 

Biociències 
09:00 – 17:30 

 
Ha de dir: 
 
Codi Nivell Destinació Horari (teòric) 
GA01 21 Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Centre de Ciències 

Polítiques i de Biociències 
09:00 – 17:30 

GA02 21 Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i Sociologia – Administració de 
Centre de Dret i de CC. Polítiques i Sociologia 

13:30 – 21:00 

GA03 21 Gestió Acadèmica de Filosofia i Lletres – Administració de Centre de 
Lletres i de Psicologia 

09:00 – 17:30 

 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 30 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 4 places de gestor/a 
econòmic/a, segons es detalla: 
 
Codi Nivell CE Destinació (Unitat Orgànica) Horari 
GE01 23 1 Gestió Econòmica – Adm. de Centre de CC. de l’Educació i de 

Traducció i d’Interpretació 
09:00 – 17:30 

GE02 23 1 Gestió Econòmica – Adm. de Centre de CC. de la Comunicació 09:00 – 17:30 
GE03 23 1 Gestió Econòmica – Adm. de Centre d’Economia i Empresa 09:00 – 17:30 
GE04 23 3 Gestió Econòmica – Adm. de Centre de Lletres i de Psicologia 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 30 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 3 places de l’escala de gestió, 
segons es detalla: 
 
Codi Denominació del lloc Nivell / CE Destinació (*) Horari (teòric) 
UN01 Gestor/a de Nòmines 24.1 Unitat de Nòmines – Àrea de Personal 

Acadèmic i de Nòmines 
09:00 – 17:30 

UN02 Gestor/a de Seguretat 
Social i Justificacions 

24.1 Unitat de Nòmines – Àrea de Personal 
Acadèmic i de Nòmines 

09:00 – 17:30 

UN03 Gestor/a de Dades 23.1 Unitat Tècnica – Àrea de Personal 
Acadèmic i de Nòmines 

09:00 – 17:30 

 
(*) A efectes de modificació de la denominació de la unitat orgànica i funcional, s’introduirà a la RLT mitjançant 
resolució de Gerència. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 31 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de dues places de gestor/a de 
col·leccions, segons es detalla: 
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Codi Nivell CE Destinació Horari 
GC01 23 2 Biblioteca d’Humanitats – Administració de Centre de Lletres i de 

Psicologia 
09:00 – 17:30 

GC02 23 2 Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de Centre de 
Ciències i de Biociències 

09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 31 
de maig de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de cap de biblioteca, 
segons es detalla: 
 
Nivell CE Destinació Horari (teòric) 
24 1 Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – Administració de Centre 

de Ciències de la Comunicació 
 

09:00 – 17.30 

 
 
V.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 2 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria 
Inmaculada Requena Marcos, com a administrativa especialista amb destinació al Departament de 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics 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 2 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Alfonso Almagro 
López per ocupar la plaça L05153, amb destinació a la Unitat de Serveis a la Comunitat de l’Àrea de Serveis 
Logístics i d’Administració. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 2 de maig de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Ana Molina 
Hernández a la Unitat Docent de Sant Pau – Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de signatura de la 
rectora, de 2 de maig de 2017, per la qual s’adscriu, provisionalment, a la senyora M. Antonia Fernández 
Villardón amb destinació a UISAD del Departament de Filologia Catalana i del Departament de Filologia 
Espanyola. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 4 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolores Aguilar 
Ruda a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 4 
de maig de 2017, per la es resol el concurs intern de trasllat per a la provisió de cinc places d’auxiliar de 
serveis, segons es detalla: 
 

• Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració del Rectorat a 
la senyora Neus Elvira Sola. 

 
• Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de centre de 

Ciències de la Comunicació al senyor Vicente Lázaro Gómez. 
 

• Aajudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de centre 
d’Economia i Empresa al senyor Lorenzo Martínez García. 
 

• Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic I Punt d’Informació de l’Administració de centre de 
Lletres i Psicologia al senyor Francisco José Sánchez Muñoz. 
 

• Adjudicar la plaça amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de centre de 
Ciències i Biociències al senyor Antonio Paredes Cano. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 4 
de maig de 2017, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de quatre 
places de Tècnic/a especialista de laboratori, segons es detalla: 
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• Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Física de l’Administració de centre de Ciències i 

Biociències al senyor Ernesto Asensio Sosa. 
 

• Declarar deserta la plaça amb destinació al Servei d’Estabulari de l’Administració de centre de Medicina. 
 

• Adjudicar al plaça amb destinació al Deparament de Sanitat i d’Anatomia Animals de l’Administració de 
centre de Veterinària a la senyora Silvia Colas Durán. 
 

• Adjudicar la plaça amb destinació al Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de l’Administració de 
centre de Veterinària a la senyora Carme Prats Fuxet. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
9 de maig de 2017, per la qual s’adjudica, en el torn de promoció, la plaça de secretari/ària de direcció amb 
destinació al Gabinet de Suport a l’Equip de Govern (Gabinet del Rectorat) a la senyora Ana María García 
Durán. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 9 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Javier Enrique 
Romero per ocupar la plaça de responsable de Projectes júnior amb destinació al Servei d’Informàtica 
(Sistemes). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’11 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Pilar Chavarrias 
Álvarez per ocupar la plaça de cap de la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques de 
l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’11 de maig de 2017, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Maria Dolores 
Ranchal Heras, per ocupar la plaça F03785 com a administrativa responsable amb destinació a la Gestió 
Econòmica de l’Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 12 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Cecilia Jiménez 
Jiménez com a gestora departamental del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva i de la Salut Pública, Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 12 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Aser Clavero Roluy, 
funcionari interí de l’escala auxiliar administrativa, amb destinació al Departament de Pediatri, Obstetríocia i 
Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública, Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
17 de maig de 2017, per la qual s’anul·la el procés de selecció per a la provisió extraordinària de la plaça de 
gestor/a amb destinació a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana García 
Durán, per ocupar la plaça F01059 com a secretària de direcció amb destinació al Gabinet de Suport a l’Equip 
de Govern (Gabinet del Rectorat). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual es destina, amb carácter definitiu, a la senyora Maria del 
Carmen Prats Fuxet amb destinació al Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de l’Administració de 
Centre de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Vicente Lázaro 
Gómez al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenamnet de la senyora Emma Puig Bagur 
destinant-la a la Unitat Tècnica de Doctorat de l’Administració d’Espais de la Zona Cívica. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Neus Elvira 
Sola, per ocupar la plaça L00121, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració del 
Rectorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Ernesto Asensio 
Sosa al Departament de Física 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 signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual s’adscriu, amb carácter provisional, a la senyora Maria Teresa 
Flix Barrull, ajudant d’Arxius i Biblioteques, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Antonio Paredes 
Cano, per ocupar la plaça L02495, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de 
Centre de Ciències i Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 23 de maig de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Francisco José 
Sánchez Muñoz al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Vicenç Sellés Martínez 
com a responsable corporatiu per al Fundraising i director del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Pilar Margarit Gisbert 
destinant-la a la Unitat d’Administració del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Dolors Sales Pujol 
adscrivint-la, provisionalment, a la Unitat de Mobilitat Professional Internacional del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sara Luzón Aguilar 
destinant-la a la Unitat d’Inserció Laboral i Pràctiques en Empreses del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eulalia Olivella 
Cardona destinant-la a la Unitat d’Inserció Laboral i Pràctiques en Empreses del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Susana Sánchez Ceba 
com a cap de la Unitat d’Inserció Laboral i Pràctiques en Empreses del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sara Rossell Álvarez 
destinant-la a la Unitat d’Inserció Laboral i Pràctiques en Empreses del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sonia González Garcia 
destinant-la, definitivament, com a cap d’unitat del Programa UAB Emprèn del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
26 de maig de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o 
promoció, per a la provisió de 3 places de l’escala administrativa, segons es detalla: 
 

• Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General 
– Administració de Centre de Lletres i Psicologia, a la senyora Montserrat Vicente Blanco. 

 
• Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Biblioteca de Comuniació i Hemeroteca 

General – Administració de Centre de Ciències de la Comunicació, a la senyora Cristina Fernández Vidal. 
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• Declarar deserta, per manca de candidatures, la plaça amb destinació a la Unitat Tècnica de Projectes 
del Servei de Biblioteques. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
30 de maig de 2017, per la qual es resol la convocatoria de concurs específic per a la provisió d’una plaça de 
gestor/a a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, adjudicant-la a la senyora 
Ariadna González Pujol. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Encarnación Castillo 
Castillo destinant-la a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Isidre Tomasa Priego 
com a responsable d’àmbit de la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Vicenç Sallés Cunill amb 
destinació a la Unitat d’Audiovisuals i Mulñtimèdia de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Beatriz Cañete 
Ramírez com a responsable d’àmbit d’informació i atenció a l’usuari de la Unitat de Promoció de l’Àrea de 
Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Lucas Santos Botana 
destinant-lo a la Unitat de Comunicació de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapt el nomenament de la senyora M. Dolores Pallicera 
Cuesta destinant-la a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Carlos Molina Navaes 
destinant-lo a la Unitat d’Audiovisuals i Multimèdia de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Mercè Pi Palau com 
a responsable d’àmbit de la Unitat de Desenvolupament de Continguts Web de l’Àrea de Comunicació i de 
Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Rosa Maria Corchos 
destinant-la a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Alberto Duque Rubia 
destinant-lo a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenamnet de la senyora M. Sonia Perelló 
Castellvi destinant-la a la Unitat de Comunicació de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sílvia Fernández 
Megino amb destinació a la Unitat de Comunicació de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Jovani Aubanell de 
secretari de direcció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Iolanda Calvo Urgell 
destinant-la a la Unitat de Desenvolupament de Continguts Web de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Juan Carlos Romero 
Santin, que ocupa, mitjançant encàrrec de funcions, la plaça L00967 destinant-lo a la Unitat d’Audiovisuals i 
Multimèdia de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eulàlia Cardelús de 
Balle destinant-la a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Àngels Giménez 
Monteys destinant-la a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Miguel Ángel Linares 
Capel com a cap de la Unitat de Comunicació de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Marta Vaqué 
Fernández destinant-la a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament el senyor Enric Pérez Obiol, 
destinant-lo a la Unitat d’Audiovisuals i Multimèdia de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat García 
Jiménez destinant-la a la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Octavi López Coronado 
destinant-lo a la Unitat de Comunicació de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de maig de 2017, per la qual  s’adapta el nomenament del senyor Joan Carles Torres Oliva 
com a responsable d’àmbit de la Unitat de Promoció de l’Àrea de Comunicació i de Promoció. 
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