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I.  Disposicions generals  

i acords d’òrgans col·legiats d’àmbit general 
 
 

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

 
Acord 21/2017, de 12 de juny, del Consell Social 

 
Acta de la sessió plenària del dia 5 d'aril de 2017 
 

S'acorda (Acord PLE 21/2017): 
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 5 d'abril de 2017. 
 
 
Acord 22/2017, de 12 de juny, del Consell Social 

 
Creació de títol propi de la UAB. 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol propi que ha estat 
presentada per l’Escola d’Enginyeria i en el que participen la Facultat de Filosofia i Lletres, la Facultat de 

ciències Polítiques i Sociologia i la Facultat d’Economia i Empresa (document 1). 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la reunió Extraordinària del Consell de Govern de la UAB de 1 de juny de 2017 s’ha pres l’acord 
següent: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol propi que s'annexa: 

- Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles/Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles . 
  

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
  

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atès que la Direcció General d’Universitats considera que la denominació del nou títol no hauria de causar 
confusió amb els títols oficials. 
  
Vist l’article 22.1 del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB i vist que la 

proposta d’aquest punt de l’ordre del dia es tracta directament en el Ple del Consell Social atès que per raons 
justificades no s’ha pogut reunir la Comissió Acadèmica abans de la reunió del Ple 12 de juny de 2017 i amb 

posterioritat de la realitzada el 23 de maig de 2017, i donada la urgència de prendre un acord sobre la  creació 
d’un títol propi de la UAB. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 

S'acorda (Acord PLE 22/2017) 
  
1)    Aprovar la creació del títol propi 
  
-     Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles/Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles 
  

2)    Encarregar el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució  el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
 

Acord 23/2017, de 12 de juny, del Consell Social 
 
Creació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau nous. 
  
Exposició de motius 
  
Ateses les peticions de creació de títols de màsters i de diplomes de postgrau que han estat presentades a 

l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de 
creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, 
document 2, document 3). 
  
Vist l’acord  45/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 4 de maig en relació a la proposta de creació 
de màsters propis i diplomes de postgrau. 

  
Vist l’acord CA 09/2017 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del  23 de maig de 2017, 

que estableix: 
  
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 
punts primer i segon d’aquest acord . 

  
4)     Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
  

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

S'acorda (Acord PLE 23/2017) 
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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 
punts primer i segon d’aquest acord. 
  
4)     Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

 
Acord 24/2017, de 12 de juny, del Consell Social 
 
Candidatures 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 Social 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 2016 a elevar a la 
Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de 
manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 

  
- Millora de la qualitat en la docència. 
- Elaboració de materials docents innovadors. 

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

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

de qualitat. 
  
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). 
Vist l’acord CA 11/2017 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, reunida el 23 de maig, pel qual 

s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
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1)    Elevar a la Secretaria 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 la Secretaria 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. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda (Acord PLE 24/2017) 
  
1)    Elevar a la Secretaria 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 la Secretaria 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.  
 
 
Acord 25/2017, de 12 de juny, del Consell Social 

 
Col·laboració del Consell Social en el projecte “Estratègia Alumni UAB 2020”. 
  
Exposició de motius 

  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 

de desembre, d’Universitats. 
  
Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la proposta i conformitat del Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
  

Vist, d’acord amb l’informat en sessions anteriors del Consell Social, la voluntat del Consell de col·laborar en l’ 
“Estratègia Alumni UAB 2020”, tant pel que fa a la realització del projecte com a la realització d’una aportació 
econòmica per al finançament del cost del suport metodològic extern en l’elaboració del pla. 
  
Vist que el Consell Social participa en el desenvolupament de projecte des de la fase de disseny i de concreció 
del mateix. 
Vist el document 1, sobre el pla Estratègia Alumni UAB 2020, i que el projecte consta, per al seu 

desenvolupament, de dues fases principals que són la de diagnosi i la de definició de la nova estratègia i que ha 
estat completada la primera fase, segons consta en les conclusions del document 2, en la que ha participat el 
Consell Social. 
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Vist que es comença a treballar en el pla “Estratègia Alumni UAB 2020” el mes de febrer de 2017, amb la 
previsió que el projecte finalitzi el mes de juny de 2017, atès el calendari de les accions prèvies necessàries a 

dur a terme per la posada en marxa de la nova etapa d’Alumni UAB, (reformulació dels estatuts de la Fundació 
Alumni, realització del procés de selecció de la directora Alumni, que s’allarga per causes alienes a la UAB, i 
reflexió per a la nova formulació estratègica d’Alumni UAB), la qual cosa no ha permès comptar amb una 
proposta de projecte per a l’any 2017 a presentar el mes de desembre de 2016, juntament amb altres 
projectes. 
  

Vist que en data 31 de maig de 2017 s’ha reunit la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern i 
que a la data de reunió de la Comissió Societat-Universitat de 6 de juny de 2017 es resta a l’espera de la 
comunicació sobre la resolució a les al·legacions de sol·licituds d’incorporació de romanent al pressupost de 
l’any 2017 tractades en l’esmentada Comissió, 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 l’acord CSU 03/2017 pres en la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 6 de juny de 2017, que 
estableix el següent: : 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  

1)    Aprovar la col·laboració de Consell Social en el pla “Estratègia Alumni UAB 2020” mitjançant l’aportació, en 
l’any 2017, de 15.730 euros en concepte de del servei de suport extern metodològic en l’elaboració del pla. 
  
2)    Supeditar el punt primer d’aquest acord a la confirmació de la 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. 

  
Vista la comunicació de data 8 de juny de 2017 en la que s’indica que laComissió d’Economia i Organització del 

Consell de Govern de 31 de maig de 2017 ha resolt favorablement l’al·legació d’incorporació de romanent de 
l’any 2016 del Consell Social en el seu pressupost de l’any 2017d’import 15.730 euros per al suport 
metodològic en l’elaboració del Pla “Estratègia Alumni UAB 2020”. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

  
S'acorda (Acord 25/2017) 
  
Aprovar la col·laboració del Consell Social en el pla “Estratègia Alumni UAB 2020” mitjançant l’aportació, en 
l’any 2017, de 15.730 euros en concepte de del servei de suport extern metodològic en l’elaboració del pla. 
 
  

Acord 26/2017, de 12 de juny, del Consell Social 
 
Candidat a rebre el Premi Universitat-Societat de l’any 2017 que concedeix el Consell Social 

  
Exposició de motius 
  

Vist l’article 30.1.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Societat des de l’any 2003. 
  
Vist que el premi s’atorga a una persona de reconegut prestigi per la seva trajectòria social i aportació a la 
societat amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb 
la Universitat. 

Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Societat en el període 2003-2016 han estat les 
següents: Juan Marsé (2003); Jordi Solé Tura (2004); Anna Veiga (2005); Carlos Jiménez Villarejo (2006); 
Paco Candel (2007); Anna Lizaran (2008); Andreu Mas-Colell (2009); Josep Maria Bricall (2010); Iñaki 
Gabilondo (2011); Maria Reig (2012); Maria Jesús Izquierdo Benito (2013); Josep Oliu (2014); Johan Cruyff 
(2015; i Josep Maria Cuní (2016). 
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Vist que hi ha un únic guardonat al premi, però que en previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del 

candidat, la proposta d’acord inclou tres noms de persones candidates, especificant l’ordre de primera a tercera 
preferència. 

  
Vist que en la reunió del dia 6 de juny de la Comissió Societat Universitat es pren l’acord següent: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
a)   Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2017 que concedeix el 

Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
preferència: 
  
Primer.-   Sr. Bonaventura Clotet Sala, doctor en Medicina exalumne de la UAB, cap de servei de Malalties 
Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. 
  
Segon.-  Sr. Jordi Évole Requena, periodista, humorista i guionista de televisió exalumne de la UAB. 

  
Tercer.-  Sr. Jordi Savall Bernadet, Musicòleg, viologambista i especialista en música antiga. 
  
b)   Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin conjuntament amb el Consell Social. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

  
S'acorda (Acord PLE 26/2017) 
  
a)   Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2017 que concedeix el 
Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
preferència: 

  
Primer.-   Sr. Bonaventura Clotet Sala, doctor en Medicina exalumne de la UAB, cap de servei de Malalties 

Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. 
  
Segon.-  Sr. Jordi Évole Requena, periodista, humorista i guionista de televisió exalumne de la UAB. 
  
Tercer.-   Sr. Jordi Savall Bernadet, Musicòleg, viologambista i especialista en música antiga. 

  
b)   Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin conjuntament amb el Consell Social.  
 
 
Acord 27/2017, de 12 de juny, del Consell Social 
 

Candidat a rebre el Premi Universitat-Empresa de l’any 2017 que concedeix el Consell Social 
  
Exposició de motius 

  
Vist l’article 31.1.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Empresa des de l’any 2015. 
  
Vist que el premi s’atorga a una persona de reconegut prestigi amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació 
amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat en l’àmbit de l’empresa, la transferència, 
la comunicació, etc.. 
  
Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Empresa han estat les següents: senyor Josep Lluís 

Bonet (2015) i el senyor Juan Soto (2016). 
  
Vist que hi ha un únic guardonat al premi, però que en previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del 
candidat, la proposta d’acord inclou tres noms de persones candidates, especificant l’ordre de primera a tercera 
preferència. 

  
Vist que en la reunió del dia 8 de juny de la Comissió Universitat Empresa ha pres l'acord següent: 
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Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

  
a)   Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Empresa de l’any 2017 que concedeix el 

Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
preferència:: 
  
Primer.-  Sra. Montserrat Fontané, xef del Restaurant Can Roca; Sra. Anna   Payer, professora de l’Escola de 
Turisme i Hosteleria de Girona i responsable de l’oferta gastronòmica del Festival de Cap Roig; Sra. Encarna 
Tirado, directora de l’espai de banquets i càterings de la Masia Mass Marroch; i Sra. Alejandra Rivas, 

responsable de Rocambolesc.. 
  
Segon.- Sra. Ariadna Casademont, Presidenta i Consellera Delegada d’Indústries Càrniques Casademont, SA i 
exalumne de la UAB. 
  
Tercer.-   Sr. Josep Esteve, expresident de Laboratorios Esteve, SA. 
  

b)   Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin conjuntament amb el Consell Social. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda (Acord PLE 27/2017) 
  

a)   Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Empresa de l’any 2017 que concedeix el 
Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
preferència: 
  
       Primer.-  Sra. Montserrat Fontané, xef del Restaurant Can Roca; Sra. Anna Payer, professora de l’Escola de 
Turisme i Hosteleria de Girona i responsable de l’oferta gastronòmica del Festival de Cap Roig; Sra. Encarna 

Tirado, directora de l’espai de banquets i càterings de la Masia Mass Marroch; i Sra. Alejandra Rivas, 
responsable de Rocambolesc. 

  
       Segon.- Sra. Ariadna Casademont, Presidenta i Consellera Delegada d’Indústries Càrniques Casademont, 
SA i exalumne de la UAB. 
  
       Tercer.-  Sr. Josep Esteve, expresident de Laboratorios Esteve, SA. 

  
b)    Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin conjuntament amb el Consell Social. 
 
 
Acord 28/2017, de 12 de juny, 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: 
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§   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 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 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 i autoritzar l’ús dels espais 
ubicats al Servei d’Activitats Físiques de la Universitat Autònoma de Barcelona a FORMAT EN FORMACIÓ 

PROFESSIONAL, S.L. 
Vist l’acord CE 38/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de maig de 2017, en 

virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
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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)   Espais no 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. 
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. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda (Acord PLE 28/2017) 

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 
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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. 
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 29/2017, de 12 de juny, 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 
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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. 
  

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 autoritzar la cessió d’ús en exclusiva d’un bé moble a la Universitat de Barcelona. 

  
Vist l’acord CE 39/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de maig de 2017, en 
virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Autoritzar la cessió 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; 5)Notificar el present acord a la Universitat de Barcelona. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda (Acord Ple 29/2017) 
  

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. 
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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. 
  
5)   Notificar el present acord a la Universitat de Barcelona 

 
 
Acord 30/2017, de 12 de juny, 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’acord CE 43/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de maig de 2017, en 

virtut del qual s’acorda: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. 

  
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 (Acord PLE 30/2017) 
  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
de l’exercici 2017 a 30 d’abril de 2017. 
 

Acord 31/2017, de 12 de juny, del Consell Social 
 



BOUAB Núm. 152                          juny/2017 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 14 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

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. 
  

Vist l’acord CE 46/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de maig de 2017, en 
virtut del qual s’acorda:La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de 
venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data  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. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

  
S'acorda (Acord PLE 31/2017) 
  
El Ple es dóna per assabentat 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 32/2017, de 12 de juny, 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 
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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:  
  
-         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 autoritzar la formalització del conveni amb l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants 

(ACACEE) i la cessió a l'Associació d'Ajut als Centres Educatius i Estudiants (ACACEE) de l’ús de l’espai situat al 
costat del bar de Ciències i Biociències. 
 

Vist l’acord CE 51/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de maig de 2017, en 
virtut del qual 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. 
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). 



BOUAB Núm. 152                          juny/2017 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 16 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

  

d)   Destinació: Activitat lúdica de futbolí. 
  

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; 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). 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  
S'acorda (Acord PLE 32/2017) 
  
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. 
  
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 33/2017, de 12 de juny, del Consell Social 
 
Contracte de llicència sense exclusivitat d’un software. 

  
Exposició de motius 
  

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
  
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és titular d’un software informàtic desenvolupat pels 
professors Javier Martín Martínez i Montserrat Nafría Maqueda, del grup de recerca REDEC, denominat REDEC-
IA-AGING-MODEL. 
  
Atès que en data 19 de desembre de 2016 la UAB va formalitzar amb Karlsruher Institut für Technologie un 

contracte de llicència sense exclusivitat, per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual 
(Document 1). 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 

  
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió 

de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la 

naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
  
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Vist l’acord 16/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1) Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència de software denominat REDEC-
IA-AGING-MODEL formalitzat en data 19 de desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Karlsruher Institut für Technologie, sense exclusivitat i per tot el temps de durada dels drets de propietat 
intel·lectual; 2) Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 3) Encarregar al 
vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; 4) Comunicar els presents 
acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

  
Vist l’acord CE 03/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 9 de febrer de 2017, en 
virtut del qual s’aprova el següent: 1) Restar a l’espera de disposar de més informació en relació al contracte 
de llicència de software denominat REDEC-IA-AGING-MODEL formalitzat en data 19 de desembre de 2016 entre 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Karlsruher Institut für Technologie; 2) Comunicar el present acord al 
vicerector de Recerca i de Transferència i al  vicegerent de Recerca, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 

  
Vist l’informe presentat per la Oficina de Valorització i Patents de la UAB (document 2) en la reunió de la 
Comissió Econòmica del Consell Social de 30 de març de 2017, en el marc del sol3licitat en l’acord CE 03/2017. 
  
Vist l’acord CE 31/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 30 de març de 2017, en virtut del 
qual s’aprova el següent:Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

1)Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència de software denominat REDEC-IA-AGING-MODEL 
formalitzat en data 19 de desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Karlsruher Institut 

für Technologie, sense exclusivitat i per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual d’acord amb 
el que consta en el document CE 35/03-2017; 2)Supeditar el punt primer d’aquest acord a que la persona de la 
UAB que ha desenvolupat el software i la Oficina de Valorització i Patents de la UAB presentin un document que 
acrediti que el software denominat REDEC-IA-AGING-MODEL no infringeix cap dret de tercers; 3)Encarregar al 
vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord; 4)Comunicar el present acord 

al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Vist l’informe presentat per l’investigador i la Oficina de Valorització i Patents de la UAB (document 3) en el 
marc de l’apartat segon de l’acord CE 31/2017. 
  
Per tot això, a la vista deles consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
  

S'acorda (Acord PLE 33/2017) 
  
1)  Prendre coneixement i ratificar el contracte de llicència de software denominat REDEC-IA-AGING-MODEL 

formalitzat en data 19 de desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Karlsruher Institut 
für Technologie, sense exclusivitat i per tot el temps de durada dels drets de propietat intel·lectual segons 
consta en el document 1. 

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

Acord 34/2017, de 12 de juny, del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents 
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. 
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Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de 20 de febrer de 2017 resol 
favorablement les sol·licituds d’incorporació de romanent de l’any 2016 del Consell Social en el seu pressupost 

de l’any 2017 següents: 
  
-        Un import de 39.500 euros per al projecte Alumni, d’acord amb el que va aprovar el Ple del Consell Social 
reunit el 30 de març de 2016 (acord PLE 15/2016). 
-        Un import de 40.659,51euros per al projecte de la Fundació Autònoma Solidària “Suport a l’èxit escolar 
dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”, d’acord amb el que va aprovar el Ple del Consell Social 
reunit el 20 de juliol de 2016 (acord PLE 43/2016). 

-        Un import de 3.000 euros per al projecte de la Fundació Autònoma Solidària “Centre de Recursos 
Tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció al Discapacitat”, segons l’acord de col·laboració aprovat pel Ple del Consell 
Social de 20 de juliol  de 2016 (Acord PLE 43/2016). 
  
Vist l’acord CE 27/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 30 de març de 2017, en 
virtut del qual s’aprova el següent:Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de 
modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 

l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document CE 30/03-2017. 
   
Vist l’acord CE 45/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, reunida el 18 de maig de 2017, en 
virtut del qual s’aprova el següent: 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. 

  
Vist que en data 31 de maig de 2017 s’ha reunit la Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern i 
ha resolt les 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. 
  
Vista la comunicació de data 8 de juny de 2017 en la que s’indica que la Comissió d’Economia i Organització del 
Consell de Govern de 31 de maig de 2017 ha resolt favorablement l’al·legació d’incorporació de romanent de 
l’any 2016 del Consell Social en el seu pressupost de l’any 2017d’import 15.730 euros per al suport 

metodològic en l’elaboració del Pla “Estratègia Alumni UAB 2020”. 
  
Vista la proposta de modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la UAB (document 1), que 

recull els acords CE 27/2017 i CE 45/2017, presos per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB en 
data 30 de març i 18 de maig, respectivament. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social 
  
S'acorda ( Acord PLE 34/2017) 
  
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)    Comunicar el present acord a la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

 
 

 
I.2. Comissions del Consell Social 
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I.2.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 11/2017, de 20 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 23 de maig de 2017. 
 
S'acorda (Acord CA 11/2017): 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 23 de maig de 2017. 

 
 
Acord 12/2017, de 20 de juny, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Distribució de les beques de col·laboració amb departaments convocades per al curs 2017-2018 pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, dels criteris aplicats per a la distribució i els criteris d’assignació de beques 

vacants. 

  
Vist que el 14 de juny de 2017 es rep un escrit de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i 
Universitats, signada pel Director General de Planificació i Gestió Educativa adreçat al president del Consell 
Social (document 1), en el qual: 
 
- S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la 
convocatòria 2016-2017. 

- La quantia de la beca és de 2.000 euros. 
- S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al curs 2017-
2018. 
- Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades beques 
entre els diferents departaments, concretant el nombre que correspongui per a cadascun d’ells i afegint una 
relació prioritzada de, almenys, un 10% més per al supòsit d’una eventual insuficiència de candidats per a les 

beques inicialment assignades. 
- S’estableix que abans del 7 de juliol de 2017 aquesta distribució haurà de ser publicada per la universitat i 
tramesa a la Subdirecció General de Beques i Ajuts a l’Estudi i Promoció Educativa. 
 
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir els criteris de distribució de les 
beques – col·laboració entre els diferents departaments de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
 
S'acorda (Acord 12/2017) 
 
a) Aprovar, per al curs 2017-2018, els criteris pel repartiment entre els departaments de la UAB de les beques 
de col·laboració en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria corresponent. Aquests 

criteris estableixen el següent: 

 
1) S’atorga una beca a cada departament. 
 
2) Les beques que puguin quedar vacants d’assignació un cop aplicat el criteri 1, es repartiran entre les 
diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els 3 

darrers anys. 
 
3) Dins de cada Àrea de Coneixement s’assignen les beques extra entre els departaments de manera 
proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 3 anys. S'empra el mètode de la resta més 
alta. 
 
4) En cas d'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 2016-

2017. Si continua l'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 
2015-2016. 
 

b) Aprovar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2017-2018), 
d’acord amb el que consta en el document 2. 
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c) Aprovar els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre departaments en el cas de disposar de 
places vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2017-2018), que estableixen el 

següent: 
 
1) Els departaments s’ordenaran pels àmbits, segons llista adjunta 
 
2) S’assignarà la plaça vacant a la persona amb major puntuació total, d’entre els sol·licitants sense plaça 
assignada del mateix àmbit de coneixement. 

 
3) En el cas que no quedessin sol·licituds vàlides en el mateix àmbit de coneixement, s’assignarà la plaça a 
l’àmbit de coneixement amb major nombre de sol·licituds vàlides d’aquesta convocatòria. 
 
d) Comunicar aquest acord a la Subdirección General de Becas Audas al Estudio y Promoción Educativa del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers 
Acadèmics de la UAB. 

 
 

I.2.2. Comissió Societat-Universitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2017, de 6 de juny, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 

 
Acta de la sessió del dia 7 de març de 2017 

 
S'acorda (Acord CSU 02/2017): 
 
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 7 de març de 2017 
 
 

Acord 03/2017, de 6 de juny, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Col·laboració del Consell Social en el projecte “Estratègia Alumni UAB 2020”. 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 

de desembre, d’Universitats. 
  
Vist l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la proposta i conformitat del Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
  
Vist, d’acord amb l’informat en sessions anteriors del Consell Social, la voluntat del Consell de col·laborar en l’ 

“Estratègia Alumni UAB 2020”, tant pel que fa a la realització del projecte com a la realització d’una aportació 

econòmica per al finançament del cost del suport metodològic extern en l’elaboració del pla. 
  
Vist que el Consell Social participa en el desenvolupament de projecte des de la fase de disseny i de concreció 
del mateix. 
  

Vist el document 1, sobre el pla Estratègia Alumni UAB 2020, i que el projecte consta, per al seu 
desenvolupament, de dues fases principals que són la de diagnosi i la de definició de la nova estratègia i que ha 
estat completada la primera fase, segons consta en les conclusions del document 2, en la que ha participat el 
Consell Social. 
  
Vist que es comença a treballar en el pla “Estratègia Alumni UAB 2020” el mes de febrer de 2017, amb la 
previsió que el projecte finalitzi el mes de juny de 2017, atès el calendari de les accions prèvies necessàries a 

dur a terme per la posada en marxa de la nova etapa d’Alumni UAB, (reformulació dels estatuts de la Fundació 
Alumni, realització del procés de selecció de la directora Alumni, que s’allarga per causes alienes a la UAB, i 
reflexió per a la nova formulació estratègica d’Alumni UAB), la qual cosa no ha permès comptar amb una 

proposta de projecte per a l’any 2017 a presentar el mes de desembre de 2016, juntament amb altres 
projectes. 
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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 convocatòria de la reunió de la Comissió Societat-Universitat de 6 de juny i de la Comissió Econòmica 
del Consell Social de 18 de maig. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
  
S'acorda (Acord 03/2017): 
  

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la col·laboració de Consell Social en el pla “Estratègia Alumni UAB 2020” mitjançant l’aportació, en 
l’any 2017, de 15.730 euros en concepte de del servei de suport extern metodològic en l’elaboració del pla. 
  
2)     Supeditar el punt primer d’aquest acord a la confirmació de la 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 04/2017, de 6 de juny, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Proposta de candidat a rebre el Premi Universitat-Societat de l’any 2017 que concedeix el Consell Social. 

  
Exposició de motius 

  
Vist l’article 30.1.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Societat des de l’any 2003. 
  

Vist que el premi s’atorga a una persona de reconegut prestigi per la seva trajectòria social i aportació a la 
societat amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb 
la Universitat. 
  
Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Societat en el període 2003-2016 han estat les 
següents: Juan Marsé (2003); Jordi Solé Tura (2004); Anna Veiga (2005); Carlos Jiménez Villarejo (2006); 
Paco Candel (2007); Anna Lizaran (2008); Andreu Mas-Colell (2009); Josep Maria Bricall (2010); Iñaki 

Gabilondo (2011); Maria Reig (2012); Maria Jesús Izquierdo Benito (2013); Josep Oliu (2014); Johan Cruyff 
(2015; i Josep Maria Cuní (2016). 
  

Vist que hi ha un únic guardonat al premi, però que en previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del 
candidat, la proposta d’acord inclou tres noms de persones candidates, especificant l’ordre de primera a tercera 
preferència. 

  
Vista la relació de candidats per al Premi Universitat-Societat de l’any 2017 que proposa la presidenta de la 
Comissió Societat-Universitat, d’acord amb el President del Consell Social, segons consta en el document 1 i 
que són: Bonaventura Clotet Sala, doctor en Medicina exalumne de la UAB, cap de servei de Malalties 
Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa; 
Jordi Èvole, periodista, humorista i guionista de televisió exalumne de la UAB; i Jordi Savall, musicòleg, 
viologambista i especialista en música antiga. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda (Acord 04/2017): 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
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a)   Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Societat de l’any 2017 que concedeix el 

Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
preferència: 

  
Primer.-   Sr. Bonaventura Clotet Sala, doctor en Medicina exalumne de la UAB, cap de servei de Malalties 
Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i director de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. 
  
Segon.- Sr. Jordi Évole Requena, periodista, humorista i guionista de televisió exalumne de la UAB. 
  

Tercer.-  Sr. Jordi Savall Bernadet, Musicòleg, viologambista i especialista en música antiga. 
  
b)   Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin conjuntament amb el Consell Social. 
 
 

I.2.3. Comissió Universitat-Empresa 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 02/2017, de 8 de juny, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

 
Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 14 de març de 2017 
  
S’acorda (Acord CUE 2/2017) 
  

Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 14 de març de 2017 
  
 
Acord 03/2017, de 8 de juny, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 
Proposta de candidat a rebre el Premi Universitat--Empresa de l’any 2017 que concedeix el Consell Social. 

  
Exposició de motius 
  
Vist l’article 31.1.d) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el Consell Social de la UAB atorga el Premi Universitat-Empresa des de l’any 2015. 
  

Vist que el premi s’atorga a una persona de reconegut prestigi amb l’objectiu de fomentar la seva aproximació 
amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat en l’àmbit de l’empresa, la transferència, 
la comunicació, etc.. 
  
Vist que les persones guardonades pel Premi Universitat-Empresa han estat les següents: senyor Josep Lluís 
Bonet (2015) i el senyor Juan Soto (2016). 
  

Vist que hi ha un únic guardonat al premi, però que en previsió de qualsevol imprevist de disponibilitat del 

candidat, la proposta d’acord inclou tres noms de persones candidates, especificant l’ordre de primera a tercera 
preferència. 
  
Vista la relació de candidats per al Premi Universitat-Societat de l’any 2017 que proposa la presidenta de la 
Comissió Universitat-Empresa, d’acord amb el President del Consell Social, segons consta en el document 1 i 

que són: 1) Montserrat Fontané, xef del Restaurant Can Roca;Anna Payer, professora de l’Escola de Turisme i 
Hosteleria de Girona i responsable de l’oferta gastronòmica del Festival de Cap Roig; Encarna Tirado, directora 
de l’espai de banquets i càterings de la Masia Mass Marroch; i Alejandra Rivas, responsable de Rocambolesc. 2) 
Ariadna Casademont, Presidenta i Consellera Delegada d’Indústries Càrniques Casademont, SA i exalumne de la 
UAB; i 3) Josep Esteve, expresident de Laboratorios Esteve, SA. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

S'acorda ( Acord CUE 3/2017) 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
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a)   Aprovar el candidat a ser guardonat amb el Premi Universitat-Empresa de l’any 2017 que concedeix el 

Consell Social en el marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics de la UAB, d’acord amb el següent ordre de 
preferència: 

  
Primer.-  Sra. Montserrat Fontané, xef del Restaurant Can Roca; Sra. Anna Payer, professora de l’Escola de 
Turisme i Hosteleria de Girona i responsable de l’oferta gastronòmica del Festival de Cap Roig; Sra. Encarna 
Tirado, directora de l’espai de banquets i càterings de la Masia Mass Marroch; i Sra. Alejandra Rivas, 
responsable de Rocambolesc. 
  

Segon.- Sra. Ariadna Casademont, Presidenta i Consellera Delegada d’Indústries Càrniques Casademont, SA i 
exalumne de la UAB. 
  
Tercer.-  Sr. Josep Esteve, expresident de Laboratorios Esteve, SA. 
  
b)   Comunicar al president de l’Associació d’Amics de la UAB el present acord, als efectes de les gestions que 
corresponguin conjuntament amb el Consell Social. 

 
 
Acord 04/2017, de 8 de juny, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

 
Debat i acord, si escau, sobre el projecte Smart Money 
  
Exposició de motius 
  
Vist l’acord PLE 84/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre, en virtut del qual s’acorda, 
entre d’altres, col·laborar en el projecte “UAB-Business Hub”,o nom que es determini, i aportar, en l’any 2017, 

22.335 euros en concepte de consultoria en l’estratègia del projecte (6.050 euros), la realització 
d’esdeveniments de networking i atorgament de projectes de valorització (4.500 euros), viatges/desplaçaments 
(6.050 euros) i altres despeses d’execució del projecte (5.735 euros), d’acord amb el que consta en el 
document PLE 129/12-2016. 
  

Vist que l’esmentat projecte està previst dur-lo a terme en l’any 2017. 
  

Vist que el projecte “UAB-Business Hub” pren el nom de “Smart Money”. 
  
Vist que el punt 10 de les bases de la convocatòria 2017 del programa Smart Money estableix que la Comissió 
d’Avaluació i Seguiment està composada pel vicerector de Recerca i Transferència, el vicerector de Projectes 
Estratègics i Innovació, el vicegerent de Recerca i un consell assessor designat per la Comissió Universitat-
Empresa del Consell Social. 

  
Vist que, en el marc del que disposa el punt 10 de les bases de la convocatòria del programa Smart Money 
2017, la Comissió d’Avaluació i Seguiment constituïda per a aquest efecte ha d’avaluar els projectes presentats 
i escollir els projectes a ser finançats, que són aprovats per la Comissió de Transferència de Coneixements i de 
Projectes Estratègics del Consell de Govern i la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social, per a la 
corresponent proposta de resolució. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S'acorda (Acord 04/2017): 
  
1)    Aprovar la composició següent del consell assessor que forma mart de la Comissió d’Avaluació i Seguiment 
del programa Smart Money 2017: 
  

a)   Sra. Mariona Serra, presidenta de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social de la UAB. 
b)   Sr. Giacomo De Simone, analista de Caixa Capital Risc, o persona en qui delegui. 
c)   Sr. Oriol Pinya Salomó, soci fundador i CEO d’Abac Capital, o persona en qui delegui. 
d)   Sra. Laia Crespo, Investment director de Ysios Capital, o persona en qui delegui. 
e)   Sra. Montserrat Vendrell, General partner de Alta Life Science, o persona en qui delegui. 
  

2)   Aprovar que puguin assistir com a convidats a la reunió de la Comissió d’Avaluació i Seguiment del 

programa Smart Money 2017, amb veu i sense vot, els membres de la Comissió Universitat-Empresa del 
Consell Social, el senyor Marc Ramis, assessor extern en el programa Smart Money, i el senyor Albert Colomer, 
director de la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya. 
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I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 53/2017, d’1 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol propi que ha estat 
presentada per l’Escola d’Enginyeria i en el que participen la Facultat de Filosofia i Lletres, la Facultat de 
Ciències Polítiques i Sociologia i la Facultat d’Economia i Empresa. 
 

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 del Estatus de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 
Atès que la proposta de creació del nou títol que es presenta va ser informada favorablement com a grau propi 
a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 18 d’abril de 2017. 

 
Atès que la Direcció General d’Universitats considera que la denominació del nou títol no hauria de causar 
confusió amb els títols oficials. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 

Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol propi que s'annexa: 
 
- Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles/Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles  

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
 

I.4. Comissions del Consell de Govern 

 
 

I.4.1. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió 
  
Acord 006/2017, de 15 de juny de 2017, Comissió de Doctorat 
 

 
ACORDS 
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Aprovar l'acta de la sessió del dia 16 de febrer de 2017 

  
  

Punt 4. Concessió de premis extraordinaris de doctorat 
  
Acord 007/2017, de 15 de juny de 2017 , Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 

Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de 
doctorat en funció de la vàlua científica de les tesis defensades. 
 
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 

a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat .[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

  
  

Punt 5. Proposta de modificació del Text Refós de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
aprovats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007: Normativa de Doctorat. 
  
Acord 008/2017, de 15 de juny de 2017 , Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de diferents articles de la 
normativa de doctorat de conformitat amb el Reial Decret 99/2011.  
 
Atesa la necessitat de modificar el Títol XII (Estudis de Doctorat de conformitat al RD 99/2011 de 28 de gener) 
de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans 
d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i modificada 
en diferents ocasions essent la darrera el 23 de març de 2017, pel que fa a la codirecció de tesis doctorals per 

part del professorat emèrit i honorari, i a la limitació de la concessió de premis extraordinaris únicament per a 
tesis doctorals amb la menció cum laude. 
 

Vist el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.  
 
Vist el Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de 

30 de gener de 2013. 
 
Vist l’article 14.3. b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis i ensenyaments 
de doctorat.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del Títol XII sobre els Estudis de doctorat de conformitat al 

Reial Decret 99/2011, contingut a la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
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de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 

de març de 2011 i modificada en diferents ocasions essent la darrera el 23 de març de 2017. 
     

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Punt 6. Normativa de despeses d'impressió i enquadernació de tesi. 
  
Acord 009/2017, de 15 de juny de 2017 , Comissió de Doctorat 

 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència perquè les despreses d’impressió i enquadernació 
de tesis doctorals, amb el nombre d’exemplars que es determini, puguin anar a càrrec de projectes específics, 
ja siguin de recerca o destinats a altres finalitats (vinculades a la recerca o al doctorat), sempre i quan es pugui 
justificar aquesta despesa a càrrec del projecte i el doctorand formi part de l’equip de treball d’investigació o 
d’un grup de recerca.  
 

Vistes les instruccions d’execució i justificació de projectes del Ministeri d’Economia i Competitivitat, segons les 
quals, es poden justificar com a despeses dels projectes “los gastos de impresión de tesis hasta el número de 
ejemplares que exija la normativa interna del beneficiario”.  
 
Vist el títol XII sobre els Estudis de Doctorat de conformitat amb el Reial decret 99/2011, inclòs a la Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial 
Decret 1393/2007. 

 
Vist l’article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’adopció de l’acord següent: que les despreses d’impressió i enquadernació 
de tesis doctorals (un exemplar per a cada membre titular o suplent del tribunal, un per al director o directors 
de tesi, un per al doctorand i un per al dipòsit al Servei de Biblioteques de la UAB), puguin anar a càrrec de 

projectes específics, ja siguin de recerca o destinats a altres finalitats (vinculades a la recerca o al doctorat), 
sempre i quan es pugui justificar aquesta despesa a càrrec del projecte i el doctorand formi part de l’equip de 
treball d’investigació o d’un grup de recerca. 
     
SEGON.- Elevar el present acord a la Comissió d’Economia perquè consideri la seva aprovació. 
 
 

 

I.4.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
 Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió 
   
 Acord 033/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

 ACORDS 
  

 Aprovar l'acta de la sessió de 31 de maig de 2017 
   
   

 Punt 3. Informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB, corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2016 
   
 Acord 034/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
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 Vista la proposta del gerent d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la 

liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2016. 
  

 Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, 
pel que fa al pressupost de les universitats. 
  
 Vist l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 d’octubre, d’Universitats pel que fa a la programació i 
pressupost. 
  

 Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i 
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
  
 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 26de gener de 2017, pel que fa a 
les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les 

propostes que correspon aprovar al Consell de Govern. 
  
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

 ACORDS 
  

 PRIMER. Informar favorablement la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 

pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2016. 
  
 SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves 
competències. 
  
 TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

  

 QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
   
  

Punt 4. Aprovació de les tarifes de restauració 2017/2018 
  
Acord 035/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’aprovació dels preus  màxims autoritzats del servei 
de restauració de la UAB per al curs 2017-2018. 
Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats. 
 
Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre  que aprova el Text Refós de la Llei 
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 

 
Vistos els articles 91 a 109  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 
 
Vist el Reial Decret-Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic. 
 

Vist l'article 10, 1, lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció aprovada l’Acord del Consell de Govern de data  26 de gener de 2017 pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització que estableix que li correspon aprovar els 
preus  i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta  de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2017- 2018. 
[Document] 
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SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  

Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de juny de 2017 
  
Acord 036/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data  15 de juny de 2017. 
 

Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 20 de febrer, de 21 d’abril de 2017 i 31 de 
maig 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 juny de 2017. [Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

Punt 6. Proposta d’aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació d’electricitat i de gas 

pel CSUC 
 
Acord 037/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 15 de juny de 2017 pel  vicerector d’Economia i de Campus pel qual es diu que la 
UAB està en disposició de comprometre el crèdit suficient en el moment de participar en el contracte  derivat de 

l’acord marc de subministrament  d’energia  2018-2019 mitjançant el qual es seleccionarà  les empreses que, a 
través dels corresponents contractes derivats, podran subministrar energia a les entitats adherides a un grup 
de compra (Exp 17/01). 
 

Vist el que disposa  l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic  el qual estableix” Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1. Asimismo, deberá incorporarse 

el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la 
intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.” 
 
 
Vist 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. 
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Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de  26 de gener de 2017,  pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de programació de  despeses 

pluriennals i l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 pel  que fa al procediment de simplificació 
del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement de l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa pluriennal derivada 
de  l’acord d’adhesió a la contractació  conjunta  de subministrament d’energia  pel període 2018-2019, 
expedient 17/01 CSUC. [Document]  
 

SEGON. Elevar aquests acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 

  
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.  Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

Punt 7. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la 
prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l’any 2017 
  
Acord 038/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els 

principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, 
entre d'altres. 
 

Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva. 
 
Vista la proposta de convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos 
als laboratoris per a l’any 2017 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 21 d’abril 
d’enguany. 

 
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 Acords de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Economia i d'Organització relatives a  l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació 
de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i 
organització. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts 
destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2017. [Document] 

 
SEGON. Aprovar que el romanent d’ajuts no concedits per import de 13.585,96€  s’apliqui a la implementació 
d’altres  mesures de seguretat i prevenció de riscos. 
 
TERCER. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 

Punt 8. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a la compra d’Equips de Protecció Individual 
(EPI) per l’any 2017 
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Acord 039/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els 
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, 
entre d'altres. 
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 

19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc 
de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els 
equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans 
tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.  

 
Vista la proposta de convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 

2017 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 21 d’abril de 2017. 
 
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 Acord de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Economia i d'Organització relatives a la resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de 

normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual (API)  

per a l’any 2017. [Document] 
 

SEGON. Aprovar que part del romanent no aplicat de la convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts per 
concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2017 per un import de 
1.208,43€ es destini a la compra d’equips de protecció individual (EPI). 
 

TERCER. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 

Punt 9. Aprovació de la interpretació de les despeses d’impressió i enquadernació de tesis 
  
Acord 040/2017, de 30 de juny de 2017 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència perquè les despeses d’impressió i enquadernació 
de tesis doctorals, amb el nombre d’exemplars que es determini, puguin anar a càrrec de projectes específics, 
ja siguin de recerca o destinats a altres finalitats (vinculades a la recerca o al doctorat), sempre i quan es pugui 
justificar aquesta despesa a càrrec del projecte, i el doctorand formi part de l’equip de treball d’investigació o 

d’un grup de recerca.  
 
Vist que el vicerector de Recerca i de Transferència considera que aquestes despeses també poden anar a 
càrrec de centres de cost de doctorat, sempre i quan el doctorand formi part d’un grup de recerca d’acord amb 
el que estableix  el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els estudis oficials de doctorat i el 
títol XII de la  Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona 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 segons redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 23 de març de 2017 
 
Vistes que les instruccions d’execució i justificació de determinades convocatòries del Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, segons les quals, es poden justificar com a despeses dels projectes “los gastos de impresión de 
tesis hasta el número de ejemplares que exija la normativa interna del beneficiario”.  
 
Vist el que disposa el Capítol V, del Títol XII inclòs a la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis del Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre, 

modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol segons redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 
23 de març de 2017 pel que fa a la tesi doctoral. 
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Vist l’article 10, apartat 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 del Consell de Govern de data 26 de gener 

de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització per aprovar i interpretar la 
normativa en matèria econòmica d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar que les despeses d’impressió i enquadernació de tesis doctorals (un exemplar per a cada 
membre titular o suplent del tribunal, un per al director o directors de tesi, un per al doctorand i un per al 
dipòsit al Servei de Biblioteques de la UAB), puguin anar a càrrec de projectes específics, ja siguin de recerca o 
destinats a altres finalitats (vinculades a la recerca o al doctorat), sempre i quan es pugui justificar aquesta 
despesa a càrrec del projecte, i el doctorand formi part de l’equip de treball d’investigació o d’un grup de 

recerca.  

 
Aprovar que les despeses d’impressió i enquadernació de tesis doctorals puguin anar a càrrec d’altres projectes 
no justificables.   
Aquestes despeses també podran anar a càrrec de centres de cost de doctorat sempre i quan el doctorand 
formi part de l’equip de treball d’investigació o d’un grup de recerca d’acord el límit d’exemplars l’establert per 
la normativa d’Estudis de Doctorat. 
 

SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 

 

 

I.4.3. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació del acta de la sessió anterior. 
  
Acord 010/2017, de 28 de juny de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió del dia 20 d'abril de 2017 
  

  

Punt 3. Avaluació dels CERs. 
  
Acord 011/2017, de 28 de juny de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de supressió dels següents Centres d’Estudis i de Recerca per no 
haver superat l’avaluació: 
 
Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats. 
 

Centre d’Estudis i de Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d’Altres dificultats Comunicatitves (GISTAL). 
 
SEGON.- Aprovar l’avaluació dels següents Centres d’Estudis i de Recerca, però requerint-los a que tornin a ser 
avaluats  en el termini de dos anys:    
 
Centre d’Estudis en Biofísica (CEB). 

Centre d’Estudis i Recerca Espacial (CERE’s). 

Centre d’Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP). 
Centre d’Estudis de Drets Humans. 
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Centre d’Estudis i de Recerca d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels aliments (CIRTTA). 

 
TERCER.- Aprovar l’avaluació dels següents CER’s:    

 
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica (CBATEG). 
Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM). 
Centre d’Història de la Ciència (CEHIC). 
Centre de Lingüística Teòrica (CLT). 
Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO). 

Centre d’Estudis Lope de Vega (PROLOPE). 
Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID). 
Centre d’Estudis i de Recerca en Migracions. 
Centre d’Estudis per les Organitzacions i Decisions Econòmiques (CODE). 
Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT). 
Institut de Dret i Tecnologia (IDT). 
Institut de la Comunicació (INCOM). 

 
QUART.- Elevar la proposta d’extinció dels CER’S de l’acord primer al Consell de Govern perquè exerceixi les 
seves funcions.  
 
CINQUÈ.- Encarregar a la 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. 
 

Punt 4. Programa Talent. Informar favorablement la convocatòria de places d’investigador ordinari. 
 

Acord 012/2017, de 28 de juny de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona d’impulsar la captació i la retenció de talent 
investigador per potenciar les seves activitats de recerca en el conjunt dels  àmbits de coneixement propis de la 

UAB.   
Atesa la gran dificultat actual per a afavorir l'accés de personal investigador a llocs de treball estables, derivada 
dels límits imposats pel compliment de la taxa de reposició. 
Vista la voluntat de la UAB de promoure una convocatòria per a la captació i la retenció de talent investigador, 
mitjançant la contractació temporal de 5 investigadors/es doctors/es (investigador/a ordinari/a), amb 
acreditada trajectòria investigadora però amb la voluntat que aquests contractes esdevinguin indefinits quan el 
context així ho permeti.  

Vistes les bases de la convocatòries incorporades com a document 1.  
 
Vist l’article 16.4.d) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
informar de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern que requereixi 
un informe previ de la Comissió.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 
ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la Convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places 
d’investigador ordinari, facultant al president a incorporar les modificacions oportunes a les bases establertes al 
ANNEX Nº 3. 
 
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions.  

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

Punt 5. Modificació de la Normativa en Matèria d’Investigació. 
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Acord 013/2017, de 28 de juny de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements de la UAB consistent en 
informar favorablement la modificació dels articles 67.5 i 104 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per Acord del Consell de Govern de 2 de 
març de 2011 i modificat per Acords de l’esmentat òrgan de govern de dates 5 de juny de 2013, 22 de juliol de 
2014, 19 de març de 2015 i 8 de novembre de 2016 (TRI). 
 

 
Atès que interessa establir que la gestió de les incidències econòmiques d’una càtedra de recerca siguin de 
competència de l’Àrea de la Gestió a la Recerca en  lloc de l’Àrea d’Economia i Finances la qual cosa implica la 
modificació de l’article 67.5 en els termes de l’article 67.5 del TRI (document 1).  
 
 

Atès que també es considera convenient actualitzar la forma de gestió dels ingressos obtinguts per rendiments 
d’invencions protegides per patents quan s’han meritat  despeses de manteniment, les quals han estat cobertes 

per ingressos obtinguts per estructures de recerca de la UAB, la qual cosa comporta la modificació de l’article 
104 introduint un nou apartat 8 i re-nombrant els actuals apartats 8 i 9, en els termes de la proposta establerta 
al document 1. 
 
 

Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon informar sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern 
en matèria de disposicions normatives en matèria d’investigació. 
 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 

34/2013, 47/2014, 17/2015 i 81/2016, de dates 2 de març de 2011, 5 de juny de 2013, 22 de juliol de 2014, 
19 de març de 2015 i 8 de novembre de 2016, respectivament, en el següent sentit de modificar els articles 
67.5 i 104. 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

Punt 7. Proposta de reconeixement d’una Unitat Associada de l’Institut de Neurociències al PARC 

TAULÍ. 

 
Acord 014/2017, de 28 de juny de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

Vist que l’Institut d’investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) és un institut sense personalitat jurídica pròpia la 
missió del qual és facilitar i potenciar l’activitat vinculada a la recerca i innovació, mitjançant un model 
sostenible, que promogui la col·laboració públic-privat i que va ser creat el 23 de març de 2015 en virtut de 
conveni de col·laboració formalitzat entre la Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell Gent Gran Centre de 
Serveis, S.A.U., UDIAT Centre Diagnòstic, S.A.U., Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB). 

Vist que l'I3PT està gestionat per la Fundació Parc Taulí. 
Vist que l'I3PT desenvolupa la seva activitat científica en dependències de la Corporació Sanitària Parc Taulí té, 
entre les seves àrees de recerca, una orientada a la recerca i la innovació en Neurociències i Salut Mental (Àrea 

de Neurociències i Salut Mental) i que adscrit a aquesta àrea hi ha un grup d'investigadors multidisciplinari amb 
vàries línies de recerca que tenen afinitat i objectius comuns i sinèrgics amb les de l'INc. 
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Vist que l'Institut de Neurociències (INc) és un institut propi de la UAB, sense personalitat jurídica pròpia, 

dedicat a la recerca sobre els avenços en el coneixement del funcionament normal i patològic del sistema 
nerviós, el qual va ser creat per acord 84/2004 de 14 de desembre del seu Consell de Govern amb informació 

favorable del seu Consell Social i aprovat per la Generalitat de Catalunya pel Decret 81/2003, de 18 de març 
(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3854, del 31 de març de 2003). 
Vist que és interès de la UAB (INc) i l'I3PT (Àrea de Neurociències i Salut Mental) potenciar la col·laboració 
mútua dins el camp de la recerca, a fi i efecte de crear sinèrgies de recerca que tinguin com objectiu un major 
aprofitament científic i, en particular, per tal de desenvolupar treballs conjunts en forma de projectes 
d'investigació que derivin en publicacions o patents aplicables a l’àmbit clínic i per afavorir les activitats 

conjuntes de docència i formació predoctoral i postdoctoral del personal adscrits o vinculat a cadascuna de les 
institucions.  
Vista la voluntat de la UAB, de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Parc Taulí, de la Fundació Parc 
Taulí i de l’I3PT per reconèixer l’Àrea de Neurociències i Salut Mental de l’I3PT com a Unitat Associada de 
Recerca de la UAB, donant lloc a una unitat mixta de recerca amb la denominació ‘Unitat de Neurociència 
Traslacional’, en els termes del document 1. 
 

Atès que la sol·licitud de reconeixement com a unitat de recerca associada ha estat signada pel director de 
l’INc, compta amb el vistiplau del  consell de l’institut i amb l’autorització de la Corporació Sanitària Parc Taulí 
de Sabadell Parc Taulí, de la Fundació Parc Taulí i de l’I3PT . 
 
Vista la memòria d’objectius generals, activitats conjuntes, projectes previstos i altres resultats produïts els 
darrers cinc anys per la unitat de recerca (document 2). 
 

Vist que l’article 71 i següents del text refós de la normativa en matèria d'investigació de la UAB (TRI), aprovat 
per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011,  per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de 
juliol de 2014, per l’Acord de 19 de març de 2015 i per l’Acord de 8 de novembre de 2016 regula les Unitats 
Associades de Recerca a la UAB. 
Vist l'article 16.3.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 14 de juliol de 2016, pel que fa a 

les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon elaborar i aprovar propostes, que 
ha de ratificar el Consell de Govern pel que fa al reconeixement d’unitats de recerca associades a la UAB. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de reconeixement de l’Àrea de Neurociències i Salut Mental de 
l’I3PT com a Unitat Associada de Recerca de la UAB, donant lloc a una unitat mixta de recerca amb la 
denominació ‘Unitat de Neurociència Traslacional’. 
 
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
Punt 8. Reconeixement d'IRSICAIXA com entitat de l’Esfera UABCEI. 
  
Acord 015/2017, de 28 de juny de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la sol·licitud presentada per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa per ser reconeguda com a entitat de 
l’Esfera de la UAB (document 1).  
  
Atès que l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa és un institut de referència internacional, líder en la recerca 

per a l’eradicació del VIH/sida i les malalties que hi estan relacionades assumint en la recerca que proten terme 
altres reptes de la biomedicina actual, com ara l’estudi del microbioma o de les malalties infeccioses emergents. 
 
Vist l’article 32.3 del text refós d’investigació, aprovat per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011 
segons el qual s’atorga a la Comissió d’Investigació de la UAB la competència per aprovar el reconeixement 
d’un centre de recerca no participat, ni adscrits a la UAB, com a centre adherit a l’Esfera UAB. 
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Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria 
d’investigació pel Consell de Govern.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa com a centre adherit a l’Esfera 
UAB. 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 

 

TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

Punt 9. Altes i baixes d'instituts propis i CERs. 
  
Acord 016/2017, de 28 de juny de 2017 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació 
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 
Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 

document 1. 
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del 
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal 
acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada 

favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector 
competent en matèria de recerca.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la 
UAB en els CERS/Instituts.  
 

SEGON.-  Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les 
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

 

  

I.4.4. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 038/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 24 de maig de 2017. 
 

Punt 3. Avaluació de l’activitat docent del professorat: 
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Acord 039/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
  
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 

les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
  
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  

   
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
  
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran incidències detectades en el desenvolupament de les 
convocatòries 2017 d’avaluació del professorat, els expedients podran consultar-se  a l'Oficina de Qualitat 

Docent (oqd.avaluacio@uab.cat) 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de les convocatòria 2017 del tram docent autonòmic i 

del reconeixement de l’activitat docent. 
Segon.- Proposar el sentit de la resolució favorable del recurs presentat, en el que s’aporta la documentació 

requerida de la docència impartida en universitat de l’EEES. 
Tercer.-  Donar-se per assabentats de les valoracions de les Comissions d’Avaluació i dels responsables 
acadèmics (vicerector/s i degans/es i directors/res de centre). 
Quart.- Aprovar les resolucions provisionals de les convocatòries 2017 de la convocatòria d’avaluació de 

l’activitat docent del professorat de la UAB.[Document] 
Cinquè.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

Punt 4. Model i criteris de priorització de places de catedràtic contractat. 

  
Acord 040/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 

a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els regim jurídic del 
professorat contractat, tan permanent com temporal i vist l’apartat 5è, de l’article 44 d’aquesta Llei, aprovat en 
data 28 de març de 2017 que disposa que les universitats poden convocar per a l'accés a catedràtic des de la 
figura de professorat agregat permanent llocs de treball de promoció interna que estiguin dotats a l'estat de 

despeses de llur pressupost. Els procediments i els criteris de promoció interna s'estableixen per mitjà de la 
negociació col·lectiva.» 
 
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. 
 

 

ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Resolucioprovisional-convocatoria2017-avaluaciodocent-21062017
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Primer.- Informar favorablement, per 22 vots a favor i una abstenció, la proposta de criteris de priorització de 
les places de catedràtic d’Universitat, i elevar-ho al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

Punt 6. Transformació de places ja dotades a les unitats docents del Parc Salut Mar i Vall 
d’Hebron/Parc Taulí. 
  
Acord 041/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 70 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran modificar la relació de 
llocs de treball del seu professorat per ampliació de les places existents, per minoració o per canvi de 
denominació de les places vacants, en la forma que indiquin els seus estatuts. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon 
aprovar i suprimir les dotacions de professorat per als departaments i les unitats docents. 

 
Vista la proposta inicial de transformació de places ja dotades a les unitats docents del Parc de Salut Mar i Vall 
d’Hebrón/Parc Taulí. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la transformació d’una placa de professor associat A3.3 interí a una plaça d’agregat interí a 3 
hores a la Unitat Docent de la Vall d’Hebrón amb docència a la Unitat Docent del Parc Taulí.[Document] 
 
Segon.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

Punt 7. Afers de tràmit. 
  
Acord 042/2017, de 21 de juny de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la resolució de data 27 d’abril de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es 
convoquen concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018, 
aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 26 d’abril de 2017. 
 
Atès que una de les places convocades era la de professor associat, nivell 2, 3 hores amb referència 
1460L02P03 i destinació al Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals.  

 
Atès que un error en la planificació de les places que serà necessari cobrir pel curs acadèmic 2017-2018 al 
departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals requereix no convocar aquesta 

plaça.  
 
Atès que l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques preveu que les Administracions Públiques podran revocar, mentre no hagi 

transcorregut el termini de prescripció, els seus actes desfavorables o de gravamen, sempre que tal revocació 
no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui contrari al principi d’igualtat, al interès 
públic o a l’ordenament jurídic.  
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 de d’abril de 2017 pel qual es va acordar aprovar, 
per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent 

i investigador per al curs 2017-2018. 
 
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. 
 

http://www.uab.cat/doc/TransformacioplacesodotadesounitatsdocentsParcSalutMarVallHebronParcTauli-21062017
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ACORDS 
 

Primer.- Modificar la resolució de data 27 d’abril de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual 
es convoquen concursos per a la contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018, 

aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 26 d’abril de 2017, en el sentit de no incloure la plaça 
de professor associat, nivell 2, 3 hores amb referència 1460L02P03 i destinació al Departament de Didàctica de 
la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
Segon. Donar publicitat de l’esmentada modificació als possibles interessats en el procediment. 
Tercer. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 

 

I.4.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 

Punt 1. Aprovació del acta de la sessió anterior 
  
Acord 004/2017, de 29 de juny de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 19 d'abril de 2017 
 

Punt 3. Proposta de reconeixement de l’spinoff Nanoligent 
  
Acord 005/2017, de 29 de juny de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la sol·licitud presentada pel doctor Antonio Villaverde Corrales davant el vicerector d’Innovació i de 

Projectes Estratègics perquè es reconegui l’empresa NANOLIGENT, S.L. com a spin-off de la UAB. 
 
D’acord amb l’informe de l’Oficia de Valorització i Patents (document 1-document confidencial-) i a la declaració 
d’intencions favorable lliurada pel Parc de Recerca de la UAB (document 2 –document confidencial-).  
  
Vista l’article 87 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 34/2013, 47/2014 i 17/2015, 

de dates 2 de març de 11, 5 de juny de 2013, 22 de juliol de 2014, 19 de març de 2015 i 8 de novembre de 
2016, respectivament. 
  
Vist l'article 22.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2017, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de transferència de coneixements. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement de l’empresa NANOLIGENT, S.L. com a spin-off de la UAB. 
  

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

Punt 6. Modificació de la Normativa en Matèria d’Investigació. 
 
Acord 006/2017, de 29 de juny de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
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Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements de la UAB consistent en 
informar favorablement la modificació dels articles 67.5 i 104 del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per Acord del Consell de Govern de 2 de 
març de 2011 i modificat per Acords de l’esmentat òrgan de govern de dates 5 de juny de 2013, 22 de juliol de 
2014, 19 de març de 2015 i 8 de novembre de 2016 (TRI).  
  
Atès que interessa establir que la gestió de les incidències econòmiques d’una càtedra de recerca siguin de 

competència de l’Àrea de la Gestió a la Recerca en  lloc de l’Àrea d’Economia i Finances la qual cosa implica la 
modificació de l’article 67.5 en els termes de l’article 67.5 del TRI (document 1).   
 
Atès que també es considera convenient actualitzar la forma de gestió dels ingressos obtinguts per rendiments 
d’invencions protegides per patents quan s’han meritat  despeses de manteniment, les quals han estat cobertes 
per ingressos obtinguts per estructures de recerca de la UAB, la qual cosa comporta la modificació de l’article 

104 introduint un nou apartat 8 i re-nombrant els actuals apartats 8 i 9, en els termes de la proposta establerta 
al document 1. 

   
Vist l'article 22.3.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon informar sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern 

en matèria de disposicions normatives en matèria de transferència de coneixements i de Propietat Industrial.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del text refós pel qual s’aprovà la normativa de la Universitat 

Autònoma de Barcelona en matèria d’Investigació, aprovat per acords del Consell de Govern núm. 24/2011, 
34/2013, 47/2014, 17/2015 i 81/2016, de dates 2 de març de 2011, 5 de juny de 2013, 22 de juliol de 2014, 

19 de març de 2015 i 8 de novembre de 2016, respectivament, en el següent sentit de modificar els articles 
67.5 i 104 .  
  
SEGON.- Elevar aquesta al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

Punt 7. Proposta de resolució de la convocatòria Smart Money 
  
Acord 007/2017, de 29 de juny de 2017 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Atès que la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics va aprovar en sessió de 19 
d’abril de 2017 la convocatòria SMART MONEY 2017  pel finançament i acompanyament de projectes de 
desenvolupament que suposin la realització d’activitats pre-comercials de valorització dels resultats de la 
recerca,  adreçades a traslladar aquests resultats al sector productiu i a la generació d’un impacte real en la 
societat. 
 

Atès el que disposa la base 10 de la convocatòria d’ajuts el proper dilluns dia 26 de juny de 2017 es reunirá la 
Comissió d’Avaluació i Seguiment constituïda per a aquest efecte i elevarà a la Comissió de Transferència de 
Coneixements i de Projectes estratègies la corresponent proposta de resolució.   
 
Vist l’article 22.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió de 
Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de 

transferència de coneixements.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la resolució de la Convocatòria d’ajuts 2017 del Programa Smart Money d’acord amb la 
proposta que elevi la Comissió d’Avaluació i Seguiment. 
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
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II.  Convenis institucionals 
 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

Convenio de colaboración general de 15 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 

Charry Mosquera Abogados Asociados y CIA SAS (Colombia). 

Convenio de colaboración general de 15 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 

Fundación Color Animal (Colombia). 

Convenio de colaboración general de 21 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universidad de Cienfuegos (Cuba) 
 

 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Addenda, número 2 de 7 de juny de 2016 al conveni de 6 d’octubre de 2011 entre la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de les Illes 
Balears, per a la realització conjunta del MU en Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les 
Comunicacions. 
 

Conveni de 21 desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut Català 

de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), per a la cessió d'ús d'espais a la nova seu de l'ICP. 
 
Acord de 22 febrer de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci de Serveis Universitaris 
de Catalunya(CSUC), per a la contractació conjunta del Servei de Migració de l'actual gestor d'identitat a una 
solució que inclogui el software d'Oracle (OIM) 

 
Acord d’Adhesió de 22 febrer de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya(CSUC), per a la contractació conjunta d'equips audiovisuals, mitjançant la tramitació 
del CSUC de l'acord marc per seleccionar les empreses que els podran subministrar. 
 
Conveni de 29 de març de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centro de Estimulación 
Infantil de Barcelona (CEIB). 

 
Conveni de 9 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, per a la conservació, difusió i recerca del patrimoni documental i instrumental de l'ASPB. 

 
Conveni de 12 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Federació de Cooperatives, 
per realitzar accions de millora de l'ocupabilitat dels estudiants i graduats de la UAB i fomentar l'economia 
social i el cooperativisme. 

 
Conveni de 19 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació d'Amics de la UAB 
sobre les condicions d'ús d'espais UAB i sobre el suport al finançament de l'activitat desenvolupada pels Amics 
de la UAB. 
 
Conveni de 31 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Autònoma 

Solidària (FAS), la UAB transferirà a la FAS l'import de la subvenció AGAUR per garantir la igualtat 
d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT 2016-2017). 
 
Conveni de 31 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Colla Gegantera de Molins 
de Rei, per a la cessió dels gegants "Pal·las Autònoma" i "El Catedràtic" i dels cap-grossos "Parella d'Estudiants" 

de la UAB a la Colla Gegantera de Molins de Rei. 
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Addenda de 6 de juny de 2017 al conveni de 24 de gener de 2017 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA-CSIC) per al reconeixement d'IVUS 
(Andrew Koster). 

 
Conveni de 15 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Privada Eina, 
Centre Universitari de Disseny i Art, per a la tramitació dels ajuts Erasmus del PDI i PAS de la Fundació Privada 
Eina, Centre Universitari de Disseny i Art. 
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III.  Nomenaments i cessaments 
 
 
III.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de maig de 2018, per la qual designa el senyor Javier Lafuente Sancho, 
vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, rector suplent els dies 9 i 10 de maig de 2017. 
 

Resolució de la rectora, de 2 de juny de 2017,  per la qual nomena el senyora Manuel Gerpe Landín síndic 
de greuges de la UAB. 

 
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Barbé García 
coordinador de les Relacions amb l’Ensenyament Secundari, amb efectes del dia 1 de setembre de 2017. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2017, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, amb efectes del dia 1 de juliol de 

2017. 
 
 

III.1.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2017,  per la qual el senyor Jaume Moncasi Solsona cessa com a 

coordinador per a les Relacions amb l’Ensenyament Secundari, amb efectes del dia 31 d’agost de 2017. 
 
 

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

 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual nomena la senyora Carme Miralles Guasch 
directora del Departament de Geografia. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual nomena el senyor Juan Antonio Módenes 

Cabrerizo coordinador de Documents d’Anàlisi Geogràfica (DAG) i Transferència del Departament de Geografia. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual nomena la senyora Ana Vera Martin secretària 

del Departament de Geografia. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2017, per la qual nomena la senyora Montserrat Pallarès Barberà 

cap de la Comissió de Recerca del Departament de Geografia. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2017, per la qual nomena el senyor Albert Pèlachs Mañosa 
coordinador de Difusió del Departament de Geografia. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2017, per la qual nomena el senyor Joan Baucells Lladós 
coordinador de l’Àrea de Dret Penal del Departament de Ciència Política i Dret Públic. 

 
Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2017, per la qual nomena la senyora Carmen Bestue Salinas 
secretària de Departament i coordinadora d’Espais del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de juny de 2016. 
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Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2017, per la qual nomena el senyor Ángel Rodríguez Bravo 

coordinador del Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques del Departament de 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes del dia 1 de setembre de 2016. 

 
 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual el senyor Antoni Durà i Guimerà cessa com a 

director del Departament de Geografia. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual el senyor Juan Antonio Módenes Cabrerizo 
cessa com a cap de la Comissió de Recerca del Departament de Geografia. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual el senyor Albert Pèlachs Mañosa cessa com a 

secretari acadèmic del Departament de Geografia. 
 

Resolució de la rectora, de 22 de juny de 2017, per la qual la senyora Ana Mar Fernández Pasarín cessa 
com a coordinadora de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i Dret 
Públic. 
 
Resolució de la rectora, de 26 de juny de 2017, per la qual el senyor Josep Rialp Criado cessa com a 

coordinador de Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes del 
dia 11 de setembre de 2016. 
 
 

III.3. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

III.3.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 30 de juny de 2017, per la qual nomena la senyora Anna Ortiz Guitart directora 
de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 
 
 

III.4 Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

III.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de juny de 2017, per la qual es proposa la senyora Cristina Riba Trepat, 
secretària general, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’òrgan que correspongui de 
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i, com el seu substitut, el senyor Francesc Xavier Ballart Hernández, director 
del Departament de Ciència Política i de Dret Públic. 

 
Resolució de la rectora, d’1 de juny de 2017, per la qual es nomena la senyora Anna Cros Alavedra, 

directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al 
Consell Escolar Municipal de Barcelona. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de juny de 2017, per la qual es nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Institut Català de Farmacologia. 
 
Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2017, per la qual nomena la senyora Neus Fitó Font, cap de la 
Unitat de Formació, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de 
Responsables de Formació, de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). 
 
 

III.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de juny de 2017, per la qual el senyor Miquel Vilardell Tarrés cessa com a  

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Institut Català de Farmacologia. 
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Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2017, per la qual la senyora María José Vera Gil cessa com a 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Tècnica de Responsables de Formació, de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC). 
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IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
 
IV.1. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Convocatòries  
 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 6 de 

juny de 2017, per la qual es convoca concurs públic de contractació temporal, mitjançant contracte 
d’interinitat per substituir treballadors amb dret a reserva de lloc de treball, d’un/a responsable de projectes 
júnior amb destinació al Servei d’Informàtica (Producció i Explotació de Sistemes i Comunicacions). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
13 de juny de 2017, per la qual s’anuncia que s’obre un termini per tal que les persones interessades 

presentin la seva sol·licitud per a cobrir provisionalment, una plaça de cap de biblioteca, segons es detalla: 
 

Subgrup Nivell CE Destinació Horari 

A1 24 1 Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – Administració de 

Ciències de la Comunicació 

9 – 17:30 

  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 
de juny de 2017, per la qual es convoca un procés selectiu per a nomenar interinament un/a tècnic/a superior 

de comunicació. 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26 
de juny de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de la plaça de gestor/a de 
contractació i mobilitat amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de 
Personal d’Administració i Serveis, segons es detalla: 
 

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

Gestor/a de 
contractació i 

mobilitat 

24 CE Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal – Àrea de 
Personal d’Administració i Serveis 

09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 27 
de juny de 2017, per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació temporal d’un/a tècnic/a 
superior amb destinació a la Unitat de Garantia de la Qualitat. 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 27 
de juny de 2017, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte 

indefinit amb annex de relleu a temps complert, d’un/a tècnic/a especialista amb destinació a la Unitat de 
Certificació i Projectes d’Administració Electrònica de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28 
de juny de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça 
de responsable de servei, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes 

d’Informació. 
 
 

IV.1.2. Resolucions  
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 8 de juny de 2017, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Mònica Andrés 
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Estasen, per ocupar la plaça de secretària de direcció a l’Administració de Centre de les Facultats de Ciències de 

l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
 

Resolució de la vicegerent d’Organització, per delegació de la rectora, de 12 de juny de 2017, per la 
qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de responsable de serveis, 
amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació i s’adjudica la plaça 
a la senyora Dolores Marín López. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 

12 de juny de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, 
per a la provisió de 7 places de l’escala administrativa, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances, a la senyora 
Maria José Navarro Moreno. 

 
2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de Biociències – 

Administració de Centre de Ciències i de Biociències, a la senyora Silvia Gutiérrez Vergés. 
 

3. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de 
Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, a la senyora Marta Cantero Rebollo. 
 

4. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Unitat d’Economia de l’Escola de 
Postgrau, a la senyora Rosa Maria Muñoz Fernández. 

 
5. Declarar desertes les opcions de places següents: 

 
- Opció EA02 – Àrea d’Economia i Finances 

 
- Opció GE02 – Gestió Econòmica de l’Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i 

d’Interpretació 
 

- Opció GE04 – Gestió Econòmica de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell 
 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
12 de juny de 2017,  per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o 

promoció, per a la provisió d’11 places de l’escala administrativa, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències – 
Administració de Centre de Ciències i de Biociències, a la senyora Montserrat Andreu Camps. 

 
2. Adjudicar, en el torn de trasllat, la plaça amb destinació a l’Àrea d’Afers Acadèmics, a la senyora Mercè 

Audi Prieto. 

 
3. Adjudicar en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències – 

Administració de Centre de Ciències i de Biociències, a la senyora Eva del Pino Pérez. 

 
4. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències – 

Administració de Centre de Ciències i de Biociències, a la senyora Emma Luengo López. 

 
5. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Dret – 

Administració de Centre de Dret i Ciències Polítiques i Sociologia, al senyor Jordi Grau i Roma. 

 
6. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i 

Sociologia – Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, a la senyora Irene 
Fernández Pérez. 

 
7. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica de Psicologia – 

Administració de Centre de Lletres i de Psicologia, a la senyora Marta Casanova Sagré. 

 
8. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de 

Traducció i Interpretació – Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i 
d’Interpretació, a la senyora Lucia Capilla Rodríguez. 
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9. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de 

l’Escola d’Enginyeria – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria, a la senyora Carme González 
Silva. 

 
10. Declarar desertes les opcions de places següents: 

 
- Opció GA07 – Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació (Administració de Centre de Ciències de 

l’Educació i de Traducció i d’Interpretació). 
 

- Opció GA09 – Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació (Administració de Centre de Ciències de 
l’Educació i de Traducció i d’Interpretació). 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 

13 de juny de 2017, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la 
plaça de cap de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, per manca d’aspirants. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Silvia Colàs 
Durán, per ocupar la plaça L00919, 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 la rectora, de 
13 de juny de 2017, per la qual s’adscriu, provisionalment, al senyor Rafael Sánchez Mejías, tècnic 
especialista laboral, a la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (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 13 de juny de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Neus Fitó Font 

per ocupar la plaça de cap de la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Lorenzo Martínez 
García per ocupar la plaça L00327, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de 
Centre d’Economia i Empresa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 

la rectora, de 13 de juny de 2017, per la qual es concedeix a la senyora Rosalia Castillón Motta la situació 
d’excedència Voluntària per interès particular. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 14 
de juny de 2017, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida mitjançant contracte 
indefinit amb annex de relleu a temps complet, d’un/a d’un/a director/a tècnic/a, amb destinació al Servei de 
Microscòpia 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 19 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyora Pedro Malpica 
Bermejo, tècnic junior del pool del Servei d’Informàtica Distribuïda, adscrivint-lo al SID del Rectorat 
(Administració de Centre del Rectorat). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura, de 

19 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolores Marin López per 
ocupar la plaça com a responsable de servei, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació 
de Sistemes d’Informació, Servei d’Informàtica Distribuïda de Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
19 de juny de 2017, per la qual s’adjudica, en el torn de promoció, la plaça d’administratiu/iva especialista 

amb destinació a l’Institut de Ciències de l’Educació, a la senyora Maria Isabel Gomà Rodríguez. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 

20 de juny de 2017, per la qual s’adjudica la plaça de cap d’unitat amb destinació a la Unitat de Selecció de 
l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis a la senyora Elena Morata Villodre. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura, de 
21 de juny de 2017, per la qual s’adscriu, de manera provisional, la senyora Teresa Sánchez Sánchez per a 
ocupar la plaça com a secretària del deganat de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 

la rectora, de 21 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elena Morata 
Villodre per ocupar la plaça com a cap de la Unitat de Selecció de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis.  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
23 de juny de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, 
per a la provisió de 7 places de l’escala administrativa, segons es detalla. 
 

1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures de l’Àrea 
de Personal d’Administració i Serveis (opció DIV01), a la senyora Montserrat Santos Alfonso. 
 

2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal 
d’Administració i Serveis (opció DIV02), a la senyora Eva Corral Fullà. 
 

3. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de 

Personal de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis (opció DIV03) a la senyora Sandra Cantero 
Gómez. 
 

4. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Unitat d’Administració de l’Àrea de 
Serveis Logístics i d’Administració (opció DIV04), a la senyora Maria José Fiter Mas de Xaxars. 
 

5. Declarar desertes les opcions de places següents: 
 

 Opció DIV05: Unitat d’Administració de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 
 Opció DIV06: Unitat d’Administració de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 
 Opció DIV07: Suport Administratiu del Gabinet Jurídic 

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

la rectora, de 26 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria José 
Navarro Moreno per ocupar la plaça F05325 amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances (Equip 
Administratiu). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
28 de juny de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, 
per a la provisió de 14 places de l’escala administrativa, segons es detalla: 

 
1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Traducció i Interpretació i 

dels Estudis de l’Àsia Oriental (opció DP02), a la senyora Belén Martínez Sánchez. 

 
2. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Física (opció DP03), a la 

senyora Beatriz Díaz Rodríguez. 

 
3. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Genètica i Microbiologia 

(opció DP04), a la senyora Sílvia Ballbé Garcia. 
 

4. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Geologia (opció DP05), a 
la senyora Eva del Pino Pérez. 
 

5. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Química (opció DP06), a 
la senyora Nélida Isabel Carmona Larrosa. 
 

6. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Química (opció DP07),  al 
senyor David Garrido Morales. 

 
7. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica, 

Evolutiva i de l’Educació (opció DP11), a la senyora Esther Calderón Fajardo. 
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8. Declarar desertes les opcions de places següents: 

 
 Opció DP01 – Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 

 Opció DP08 – Departament de Dret Privat 
 Opció DP09 – Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
 Opció DP10 – Departament d’Empresa 
 Opció DP12 – Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut 
 Opció DP13 – Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva 
 Opció DP14 – Suport administratiu departamental de l’Administració de Veterinària 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 30 de juny de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Montserrat 
Llamas Torres a la Unitat Docent de Parc Taulí – 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 30 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat 

Santos Alfonso, per ocupar la plaça F04827 amb destinació a la Unitat d’Anàlisi i d’Estructures de l’Àrea de 
Personal d’Administració i Serveis. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora de 30 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Corral 
Fullà, per ocupar la plaça F04259 amb destinació a la Unitat de Formació de l’Àrea de Personal d’Administració i 
Serveis. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
30 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Fernández Vidal per 
ocupar la plaça F01331 amb destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – 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 30 de juny de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat 

Vicente Blanco per a ocupar la plaça F02703 amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General – 
Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
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