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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 35/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

S'acorda: 

Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 12 de juny de 2017. 

 

Acord 36/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 

corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2016. 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb la memòria econòmica, el balanç de 
situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de 

desembre de 2016 (document 1).  Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que 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 el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.  Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya.  Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de 

Barcelona.  
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel 
que fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació 
del pressupost de la UAB. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Vist l’acord 55/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol de 2017. 
Vist l’acord CE 73/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017 que estableix 

informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la memòria 

econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat 
Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2015, i donar-se per 
assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest 
acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acorda: 
 
1)    Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost 
de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2016, i donar-

se per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta 
en el document 1.    
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
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Acord 37/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 

Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 
l’exercici 2016. 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del 
Consell Social.  
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que 

estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior 

liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió 
Econòmica. 
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016 (document 1). 
Vist l’acord CE 74/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017 que estableix 

informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social 
de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2016, d’acord amb el que consta en el document 1. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda: 
 
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 

de 2016,d’acord amb el que consta en el document 1. 

 

Acord 38/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017. 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord 79/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
pressupost de la UAB de l’exercici 2017, el qual és públic, únic, equilibrat i sostenible financerament en el marc 
de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2017. 

Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017 presentat per la 
Gerència (document 1). 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 

econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord CE 75/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017 que estableix: 1) 

La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a30 de 
juny 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. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda: 

 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a30 de 
juny de 2017. 
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Acord 39/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 
 

Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Empresa 
i Ciència.  
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
Vist l’article 89.e 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.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de 
l’exercici 2015 de la Fundació Empresa i Ciència han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 
19 d’abril de 2017 (document1). 

Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 7 de juliol de 2017 s’ha pres l’acord CE 
55/2017, que estableix informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document 
1. 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Empresa i Ciència, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S’acorda: 
 

1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 

corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al 

document 1. 

2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Empresa i Ciència, al vicerector d’Economia 

i de Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 

 

Acord 40/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 
 
Ratificació de la cessió d’una llicència de patent amb Nanoligent 

 
Exposició de motius 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau són propietàries de la Patent PCT/EP2012/050513, 
amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6; EEUU 13/979.560; 
Israel: 227442;  Austràlia: 2012206533) en un 66%, 20% i 14%, respectivament. 

 
Atès que les tres institucions titulars volen formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a favor de 

NANOLIGENT, S.L. en els termes de la minuta incorporada comdocument1 
 
Atès que la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics, en sessió de 29 de juny de 
2017, ha acordat el reconeixement de NANOLIGENT, S.L. com a spin-off de la UAB a l’empara del que estableix 

l’article 87 del textrefós 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. 
 
Vist l’informe de idoneïtat emès per la Oficina de Valorització i Patents (document2). 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió 
de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 
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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 67/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol de 2017 
 

Vist l’acord CE 68/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017, que estableix 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar la formalització, 
junt amb el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, del contracte de llicència de la  Patent PCT/EP2012/050513, amb data de prioritat 13 de gener 
de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6; EEUU 13/979.560; Israel: 227442; Austràlia: 
2012206533) a favor de NANOLIGENT, S.L. en els termes de la minuta incorporada com a document 1. 2) 
Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del contracte corresponent amb 

Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i San Pau, el Centro en Investigación Biomédica en 
Red i Nanoligent, S.L en els termes del text inicial de la proposta de contracte (document 1), la qual s’aprova; 
facultant àmpliament a la rectora perquè pugui autoritzar, en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
incorporació de les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del 
document aprovat. 3) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt 
primer 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. 

 
Per tot això, a la vista deles consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acorda: 
 

1) Ratificar la formalització, junt amb el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de 

Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, del contracte de llicència de la  Patent 

PCT/EP2012/050513, amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT 

EP12704711.6; EEUU 13/979.560; Israel: 227442; Austràlia: 2012206533) a favor de NANOLIGENT, 

S.L. en els termes de la minuta incorporada com a document 1. 

2) Facultar a la rectora, o persona en quidelegui, perquèformalitzila signatura del 

contracte corresponentambFundació Institut de Recerca de l’Hospitalde la Santa Creui San Pau, el 

Centro en Investigación Biomédica en Red i Nanoligent, S.L en elstermes del textinicial de la propostade 

contracte (document1), la quals’aprova; facultantàmpliamenta la rectora perquèpuguiautoritzar, 

en nomde la UniversitatAutònoma de Barcelona, la incorporacióde 

les esmeneso milloresde caràctertècnicque siguinnecessàriesper a la signatura del documentaprovat. 

3) Encarregarel vicerectorde Recerca i de Transferència l'execuciói el seguimentdel punt primer d’aquest 

acord. 

4) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 41/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 
 
Adquisició de la titularitat de la marca “Biznelis” 
 
Exposició de motius 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i Sabadell Shop, S.L. han desenvolupat un joc infantil 
d’emprenedoria que té per objecte potenciar l’esperit emprenedor tenint present l’ètica empresarial, la 
consciència social i la sostenibilitat, iniciativa tutelada per la Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que per identificar el joc en el mercat Juan R. Reixach Quera, administrador de Sabadell Shop, X.L.,ha 

sol·licitat la marca “Biznelis”, amb número de sol·licitud de registre 3666568/1 davant la OEPM. 
 

Atès que les parts van acordar que el signe distintiu del joc seria compartit al 50 per 100 per cada part. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 

de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 69/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol de 2017. 
 
Vist l’acord CE 69/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017, que estableix 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar l’adquisició 
gratuïta del 50 per 100 de la titularitat de la marca “Biznelis”, la qual va se objecte de sol·licitud de registre 
3666568/1 davant la OEPM. 2) Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del 
contracte corresponent per adquirir la marca “Biznelis”, així com, qualsevol altra documentació que fos 

necessària. 3) Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer 
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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acorda: 

 
1)  Autoritzar l’adquisició gratuïta del 50 per 100 de la titularitat de la marca “Biznelis”, la qual va se objecte de 
sol·licitud de registre 3666568/1 davant la OEPM. 
2)  Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del contracte corresponent per 
adquirir la marca “Biznelis”, així com, qualsevol altra documentació que fos necessària. 
3)  Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 

acord. 
4)  Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 42/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a 
la Fundació IR Sant Pau 
 
Exposició de motius 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), junt amb la Generalitat de Catalunya (Generalitat) i la 
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Fundació Gestió Sant Pau) forma part 
del Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) que té per objectiu el desenvolupament de la 
recerca bàsica i clínica en l'àmbit cardiovascular i que està governat pel Consell de Direcció, integrat per nou 

membres, dos dels quals corresponen a la UAB (document 1). 
 

Atès que la UAB forma part com a patró de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (Fundació IR Sant Pau) que té com a finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la 
recerca i la innovació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de 
la vida i de la salut i que està governat pel patronat integrat per onze membres, dos dels quals corresponen a 
la UAB (document 2). 
 
Vist l’Acord de Govern de la Generalitat, de 17 de setembre de 2013 pel qual s’aprovà impulsar diverses 

operacions de reordenació, desvinculació i dissolució de centres de recerca de Catalunya i que el Consorci ICCC 
i la Fundació IR Sant Pau van sol·licitar a la Generalitat el 2014, i van aconseguir, l’obtenció del fons SUMA per 
facilitar les despeses d’integració del patrimoni del Consorci ICCC a la Fundació IR Sant Pau amb efectes l’1 de 
gener de 2016, prorrogat en virtut de sol·licitud presentada el mes de març de 2016. 
 
Atesos els elements patrimonials i financers que configuren el projecte de cessió global d’actius i passius 

descrits al Pla d’Integració (document 3): balanços de situació provisionals de les dues entitats amb efectes 
31/12/2017, pla de viabilitat econòmica a 4 anys i calendari de la integració. 
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Atès que els òrgans de govern de l’ICCC i de la Fundació IR Sant Pau tenen previst celebrar sengles reunions el 

proper 27 de setembre de 2017 per acordar dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant 
la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. 

 
Atesos els articles 314-4.2, 314-6.1 i 314-7 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques la dissolució d’una fundació per cessió global d’actius i passius és 
una operació de tracte únic que es consuma amb els acords de les entitats implicades (cedent i cessionària del 
patrimoni transmès) i que exigeix l’aprovació d’un balanç de dissolució. 
 

Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 89.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l’acord 77/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol de 2017. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de juliol de 2017 es considera 
que és necessari un informe jurídic i un informe econòmic per a la presa d’un acord en relació a la proposta de 
la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius 
a la Fundació IR Sant Pau. 

 
Vista la urgència que prendre un acord abans del dia 27 de setembre de 2017, que és quan està previst que els 
òrgans de govern de l’ICCC i de la Fundació IR Sant Pau es reuneixin per acordar la dissolució i extinció del 
Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. 
 
Vist que la propera reunió del Ple del Consell Social té lloc el proper 24 d’octubre i atesa la complexitat que el 

Ple es reuneixi abans del dia 27 de setembre de 2017. 
 

Vist l’acord CE 70/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017 s’acorda proposar 
al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 1) Delegar en la Comissió Econòmica del Consell Social de 
la UAB la  competència de prendre l’acord corresponent sobre la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense 
liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau, una vegada es 
disposin dels informes jurídic i econòmic emesos per la UAB sobre les implicacions de l’esmentada dissolució, 

extinció i cessió per a la Universitat Autònoma de Barcelona. 2) Comunicar el present acord al vicerector de 
Recerca i de Transferència, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Vist l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions exposades, 
 

S’acorda: 
1) Delegar en la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB la  competència de prendre l’acord 

corresponent sobre la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió 

global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau, una vegada es disposin dels informes jurídic 

i econòmic emesos per la UAB sobre les implicacions de l’esmentada dissolució, extinció i cessió per a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

2) Comunicar el present acord al vicerector de Recerca i de Transferència, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 43/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
Exposició de motius 
Atès el conveni subscrit entre Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. i la UAB en data 22 de maig de 
2001, en virtut del qual es va adscriure l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera a la UAB com a 

centre adscrit, adscripció que va ser autoritzada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 230/2002, 

de 10 de setembre. 
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Atesa l’extinció de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona 

en data 21 d’abril de 2017, mitjançant la cessió global de l’actiu i del passiu a favor de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
Atesa la sol·licitud de la vicepresidenta executiva de la FUAB de canvi de titularitat de l’esmentada Escola. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 73/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol. 

 
Vist l’acord CE 73/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017 , que estableix 
 
Per tot això, a la vista deles consideracions i documentació continguda en la part expositiva, es presenta la 
següent informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Donar 
conformitat al canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, centre adscrit a la 
UAB, que passa de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. a la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la societat titular anterior en relació amb els 
convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 2) Encarregar al vicerector de Programació 
Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
 
Per tot això, a la vista deles consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S’acorda: 

 
1)  Donar conformitat al canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, centre 
adscrit a la UAB, que passa de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. a la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la societat titular anterior en 
relació amb els convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de Barcelona 
2)  Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment del punt primer 

d’aquest acord. 
 

Acord 44/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Cessió d’ús de canalitzacions al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 

Catalunya. 
 
Exposició de motius 
 
Atès que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) té 
com a funció, entre d’altres, la de gestionar, d’una manera directa o per mitjà de les societats que constitueixi 

amb aquesta finalitat, la prestació dels serveis i els sistemes de telecomunicacions de la Generalitat de 
Catalunya i la d’executar, en qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic, el desenvolupament, la 
implantació, l’explotació i la comercialització d’altres serveis i sistemes de telecomunicacions. 
 
Atès que el CTTI utilitza per a la seva finalitat principalment una xarxa troncal de fibra òptica amb l’objectiu de 

donar cobertura a tot el territori de Catalunya i explotar-la, directament o indirecta per mitjà de tercers. 
 

Atès que el campus de Bellaterra de la UAB és un punt rellevant de l’esmentada xarxa troncal, ja que s’hi 
ubiquen diverses seus on el CTTI presta els seus serveis i, per tant, el CTTI vol desplegar la Xarxa al municipi 
de Cerdanyola del Vallès, al campus de la UAB amb l’objectiu de connectar les seus corporatives de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la UAB disposa d’una sèrie de canalitzacions repartides pel campus que es poden destinar a la 
realització d’operacions d’estesa de xarxes de telecomunicacions i que el CTTI pot utilitzar per implementar el 

seu projecte de desplegament de la Xarxa. 
 
Atès que tant la UAB com el CTTI valoren molt positivament la col·laboració per compartir l’ús de les 
infraestructures de telecomunicacions d’ambdues parts per tal d’aprofitar i optimitzar el seu ús en la 
implementació dels projectes de telecomunicacions respectius, motiu pel qual volen formalitzar un conveni de 
cessió d’ús en virtut del qual la UAB posi a disposició del CTTI per al seu ús les infraestructures de canalització 

de la UAB perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de la seva xarxa troncal de fibra òptica 
(document 1 i document 2). 
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Atès que el CTTI, com a contraprestació, estaria disposada a realitzar una estesa de 24 FO per la canalització 

propietat de la UAB per connectar 2 edificis d’aquest campus, romandre  el  cable de titularitat de la UAB un 
cop es realitzi l’estesa, tot allò mitjançant la signatura d’una carta de compromís (document 3). 

 
Vist l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
 
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB. 
 
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 73/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol. 
 
Vist l’acord CE 72/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017, que 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la 

posada a disposició a favor del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya l’ús de les infraestructures de canalització de la UAB ubicades al campus de Bellaterra segons consta 
en el document 2 perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de la seva xarxa troncal de fibra 
òptica. 2) Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del conveni 
corresponent amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 
en els termes del text inicial de la proposta de conveni (document 1), la qual s’aprova; facultant àmpliament a 
la rectora perquè pugui autoritzar, en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de les 

esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document aprovat. 3) 
Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 4) 
Comunicar el present acord al Director del Servei d’Informàtica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les  exposades, 

 
S’acorda: 

 
1)    Autoritzar la posada a disposició a favor del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de 
la Generalitat de Catalunya l’ús de les infraestructures de canalització de la UAB ubicades al campus de 
Bellaterra segons consta en el document 2 perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de la seva 
xarxa troncal de fibra òptica.    

2)    Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del conveni corresponent 
amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya en els termes 
del text inicial de la proposta de conveni (document 1), la qual s’aprova; facultant àmpliament a la rectora 
perquè pugui autoritzar, en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de les esmenes o 
millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document aprovat. 
3)    Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
4)    Comunicar el present acord al Director del Servei d’Informàtica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 45/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 
 
Proposta de moció a les universitats sobre els 40 anys de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. 

Exposició de motius 

Atesa la petició de la Fundació Congrés de Cultura Catalana de data 22 de maig de 2017, per la qual sol·liciten 
que la UAB s’adhereixi a la commemoració dels 40 anys del Congrés (document 1). 

Atès que la commemoració del Congrés és una oportunitat per a reivindicar el paper que van tenir els 
intel·lectuals i acadèmics en la recuperació de la cultura catalana. 

Atès que amb l’esmentada adhesió la UAB passarà a formar part dels col·laboradors de la commemoració i 
quedarà representada al web del Congrés. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  

Vist l’acord 70/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol. 
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Vist l’acord CE 67/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017, que estableix 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovarl’adhesió de la 
UAB a la commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana i, en aquest sentit, acceptar la seva 

participació en les següents accions: a) Col·laborar en la cerca de documentació sobre el Congrés i compartir-la 
a través del web www.congresculturacatalana; b) Organitzar una activitat commemorativa a la nostra 
Universitat en col·laboració amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i c) Fer una aportació de 500 € en 
concepte de donació per contribuir a les activitats de commemoració que desenvolupa la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana durant l’any 2017. 2) Encarregar al vicerector Relacions Institucionals i de Cultural'execució i 
el seguiment d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord al vicerector de Relacions Institucionals i de 

Cultura, ala vicegerent d’Economia i a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, per tal que portin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

S’acorda: 

1)    Aprovar l’adhesió de la UAB a la commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana i, en aquest 
sentit, acceptar la seva participació en les següents accions:  

a)   Col·laboraren la cerca de documentació sobre el Congrés i compartir-la a través del 

web www.congresculturacatalana. 

b)   Organitzar una activitat commemorativa a la nostra Universitat en col·laboració amb la Fundació Congrés 
de Cultura Catalana. 

c)    Fer una aportació de 500 € en concepte de donació per contribuir a les activitats de commemoració que 
desenvolupa la Fundació Congrés de Cultura Catalana durant l’any 2017. 

2)    Encarregar al vicerector Relacions Institucionals i de Cultural'execució i el seguiment d’aquest acord.  

3)    Comunicar el present acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, ala vicegerent d’Economia 

i a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 

 

Acord 46/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 

Acceptació de càrrec de vocal a la Junta Directiva d’Egarsa. 

Exposició de motius 

Atesa la carta de 23 de juny de 2017 adreçada pel president d’Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat 
Social a la rectora, on es proposa que la Universitat Autònoma de Barcelona, entri a formar part del seu òrgan 

de govern, la Junta Directiva (document 1). 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona forma part d’aquesta institució de base associativa en qualitat 

de membre associat. 

Vistos els estatuts d’Egarsat (document 2) 

Atès que la rectora va dictar resolució en data 5 de juliol de 2017 per la qual va acceptar el càrrec proposat en 
nom de la universitat i va designar com a persona física en representació de la Universitat el gerent, acordant 
la seva elevació als òrgans de govern escaients per la seva ratificació (document 3). 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  

Vist l’acord 76/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol que estableix: PRIMER. Ratificar la 

resolució de la rectora de 5 de juliol de 2017 i acceptar en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona el 
càrrec de vocal de la Junta Directiva d’Egarsat, designant al gerent, senyor Jaume Tintoré i Balasch, com a 
persona física que representi de forma estable la universitat en el si de l’esmentat òrgan col·legiat. SEGON. 

http://www.congresculturacatalana/
https://xpv.uab.cat/,DanaInfo=.awxyCgttnzn2n6y797rutBv7x.z+
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Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar 

la Secretària General l'execució i el seguiment d’aquests acords. QUART. Comunicar els presents acords a la 
cap del Gabinet del Rectorat, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

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

S’acorda: 

1)    Ratificar la resolució de la rectora de 5 de juliol de 2017 i acceptar en nom de la Universitat Autònoma de 
Barcelona el càrrec de vocal de la Junta Directiva d’Egarsat, designant al gerent, senyor Jaume Tintoré i 
Balasch, com a persona física que representi de forma estable la universitat en el si de l’esmentat òrgan 
col·legiat. 

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

3)    Comunicar el present acord a la cap del Gabinet del Rectorat, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 47/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 
Baixes d‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2016 amb valor inferior a 1.500 euros. 

Exposició de motius 

Vist que la rectora de la UAB informa amb data 24 d’abril de 2017 pel que fa a les  baixes de l’inventari general 
de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de robatoris, 

deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones (document 1). 

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

Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la 
UAB. 

Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic 
dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 

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

Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 pels quals es va autoritzar al 
rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 
euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de 
la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions 

portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 

Vist l’acord 75/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol de 2017. 

Vist l’acord CE 77/2017 de la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juliol de 2017, que estableix el 
següent: 1) La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en 
l’exercici 2016, de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb 
el que consta en el document 1. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la baixa de l’inventari 
general de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el punt 
primer d’aquest acord. 

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

S’acorda: 

El Ple del Consell Social de la UAB es dóna per assabentat de la baixa, en l’exercici 2016, de l’inventari general 
de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el document 1. 
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Acord 48/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 

 

Creació de títols de grau.  

Exposició de motius 

Atesa la petició de creació de títols de grau i que la documentació justificativa corresponent acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents 1, 2 i 
3). 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

Vist l’article 29.1.b del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist que l’acord  59/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol de 2017. 

Vist l’acord CA 14/2017 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 18 de juliol de 2017, que 

estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
creació dels títols de grau següents: a) Ciències de l’antiguitat; b) Globalització i Sostenibilitat; c) Planificació 
Territorial, Geografia i Medi Ambient. 2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 
l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

S’acorda: 

1)   Aprovar la creació dels títols de grau següents:  

a)    Ciències de l’antiguitat  

b)    Globalització i Sostenibilitat 

c)    Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient  

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

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

 

Acord 49/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 
 

Creació de títols de màster universitari. 

Exposició de motius 

Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent 
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols, de 

conformitat amb el que consta en el document 1, document 2, document 3, document 4 i document 5. 

Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i les seves posteriors 
modificacions, així com la resta de normes d’aplicació general. 
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Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 

posteriors modificacions, sobre la creació de títols de màster universitari. 

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist l’acord 60/2017 del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol de 2017. 

Vist l’acord CA 15/2017 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 18 de juliol de 2017, que 

estableix: informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
creació dels títols de màster universitari següents: a) Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola 
Salut/Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One Health; b) Didàctica del Xinès per a Hispanoparlans; c) 
Fisioteràpia en Pediatria; d) Interpretació de Conferències; Periodisme i Innovació en Continguts Digitals. 2) 
Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 3) Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  

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

S’acorda: 

1)    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 

a)    Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut/Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One 

Health.  

b)    Didàctica del Xinès per a Hispanoparlans.  

c)    Fisioteràpia en Pediatria. 

d)    Interpretació de Conferències. 

e)    Periodisme i Innovació en Continguts Digitals 

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

3)     Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 50/2017, de 19 de juliol, del Consell Social 
 

Creació i modificació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau nous. 

Exposició de motius 

Ateses les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de 
creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents 1, 2,3,4,i 

5) . 

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. 
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Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

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

Vist l’acord 61/2017 del Consell de Govern de 12 de juliol de 2017. 

Vist l’acord CA 16/2017 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 18 de juliol de 2017, que 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
creació dels títols de màster propi següent: a) Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs; b) Màster en Teacher 
Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning; c) Màster en 
Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut; d) Màster en Gestió de la Comunicació i el 
Patrocini en Organitzacions Esportives. 2) Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: a) 

Diploma de Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs; b) Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la 
Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut; c) Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i 
Seguretat de l’Atenció en Salut; d) Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. 3) Aprovar la 
modificació dels títols de diploma de postgrau següents: a) Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. 

Especialitat en Instal·lacions Portuàries, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada 
Operativa. Especialitat en Protecció de Ports i Instal·lacions Portuàries; b) Diploma de Postgrau en Seguretat 
Privada Operativa. Especialitat en Zones Comercials, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en 

Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat al Sector Retail; c) Diploma de Postgrau en Seguretat 
Privada. Especialitat en Centres Sanitaris, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada 
Operativa. Especialitat en Seguretat en Centres Hospitalaris; d) Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. 
Especialitat en Entitats Financeres, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada 
Operativa. Especialitat en Entitats Financeres; e) Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en 
Mitjans de Transports Públics, que passa a denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. 
Especialitat en Mitjans de Transports. 4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació 

Contínua l'execució i el seguiment dels punts primer a tercer d’aquest acord. 5) Comunicar aquest 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. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

S’acorda: 

1)    Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: 

a)   Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs. 

b)   Màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated 
Learning. 

c)   Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut. 

d)   Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini en Organitzacions Esportives. 

2)    Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 

a)   Diploma de Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs. 

b)   Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut. 

c)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. 

3)    Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: 

a)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Instal·lacions Portuàries, que passa a 

denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Protecció de Ports i 
Instal·lacions Portuàries.  
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b)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Zones Comercials, que passa a 

denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat al Sector Retail.  

c)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Centres Sanitaris, que passa a denominar-se 

Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat en Centres Hospitalaris 

d)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Entitats Financeres, que passa a denominar-se 
Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Entitats Financeres.  

e)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Mitjans de Transports Públics, que passa a 
denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Mitjans de Transports.  

4)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 

punts primer a tercer d’aquest acord. 

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

8. Informe del Parc de Recerca UAB. 
En la reunió del Ple del Consell Social de 19 de juliol de 2017, el vicerector d’Innovació i de Projectes 
Estratègics presentarà l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent a l’any 2016 (document 1)  
S’acorda: 

El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de l’informe de la Fundació Parc de Recerca UAB corresponent a 
l’any 2016. 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 

 

I.2.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

Acord 13/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 20 de juny de 2017.  

S'acorda:  

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 20 de juny de 2017. 

 

Acord 14/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títol de grau propi. 
 
Exposició de motius 

 

Atesa la petició de creació de títols de grau i que la documentació justificativa corresponent acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents 1, 2 i 
3). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 12 de juliol està previst tractar la creació de títols de 

grau i que a aquests efectes es presenta la proposta d’acord següent: 
 

PRIMER. - Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
 
-   Ciències de l’Antiguitat 
-   Globalització i Sostenibilitat 
-   Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient 
 

SEGON. - Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau 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. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 12 de juliol s'ha pres l'acord 59/2017 pel qual s'acorda: 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva 
 
S'acorda:  

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)   Aprovar la creació dels títols de grau següents:  
 
a)    Ciències de l’antiguitat  

b)    Globalització i Sostenibilitat 
c)    Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient  

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

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 15/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Creació de títols de màster universitari. 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent 

acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d’aquest tipus de títols, de 
conformitat amb el que consta en el document 1, document 2, document 3, document 4 i document 5. 

 
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.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist que en la reunió del Consell de Govern de 12 de juliol s'ha pres l'acord 60/2017 pel qual s'acorda: 

 
PRIMER. - Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 

-      Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Infectious Diseases     and 
One Health 
-      Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants 
-      Fisioteràpia en Pediatria 
-      Interpretació de Conferències 
-      Periodisme i Innovació en Continguts Digitals 

 
SEGON. - Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari 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.  Per tot això, a la vista de 
les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva  
 

S'acorda:  
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 
a)    Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut/Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One 

Health.  
b)    Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants.  
c)    Fisioteràpia en Pediatria. 
d)   Interpretació de Conferències. 
e)   Periodisme i Innovació en Continguts Digitals.  
 

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

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

Acord 16/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Creació de títols de màster propi i diplomes de postgrau de nova creació 
 
Exposició de motius 
 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster propi i de diploma de postgrau que han estat 

presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols 
(documents 1, 2, 3, 4 i 5)  

 
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 del Consell de Govern de 12 de juliol s'ha pres l'acord 61/2017 pel qual s'acorda: 
 

PRIMER. - Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: 
 
-     Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs. 
-     Màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated 
Learning. 

-     Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut. 
-     Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini en Organitzacions Esportives. 
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SEGON. - Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 

 
-     Diploma de Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs. 

-     Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. 
-     Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut. 
 
TERCER. - Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 
-        Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Instal·lacions Portuàries, que passa a 

denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Protecció de Ports i 
Instal·lacions Portuàries. 
-        Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Zones Comercials, que passa a 
denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat al Sector Retail. 
-        Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Centres Sanitaris, que passa a denominar-se 
Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat en Centres Hospitalaris. 
-        Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Entitats Financeres, que passa a denominar-se 

Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Entitats Financeres. 
-        Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Mitjans de Transports Públics, que passa a 
denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Mitjans de Transports 
  
QUART- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis 
al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  

CINQUÈ. - Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
dels acords primer a tercer. 
  
SISÈ. - Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva 

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

1)    Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: 
 
a)   Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs. 
b)   Màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated 
Learning. 
c)   Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut. 
d)   Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini en Organitzacions Esportives. 

 
2)    Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 

a)   Diploma de Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs. 
b)   Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut. 
c)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. 

 
3)    Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 
a)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Instal·lacions Portuàries, que passa a 
denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Protecció de Ports i 
Instal·lacions Portuàries.  
b)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Zones Comercials, que passa a 

denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat al Sector Retail.  
c)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Centres Sanitaris, que passa a denominar-se 
Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat en Centres Hospitalaris.  
d)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Entitats Financeres, que passa a denominar-se 
Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Entitats Financeres.  

e)   Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Mitjans de Transports Públics, que passa a 
denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Mitjans de Transports.  
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4)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 

acords primer a tercer. 
 

5)    Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Acord 17/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Informe anual corresponent al curs 2016/2017 sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència als 
estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011. 
 
Exposició de motius  
 
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel 
Ple del Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat 
elaborarà informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social. 

 
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual 
s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència 
als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 
Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document 1) sobre 

l’aplicació de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny 
de 2011. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
 S'acorda: 
 

La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada de l’informe anual sobre l’aplicació, al curs 2016/2017, de la 
normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny 
de 2011. 
 

Acord 18/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB.  
 
Exposició de motius 
 

Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada 

pel Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència per l’alumne amb DNI 43.565.337W, 
estudiant de grau en Comptabilitat i Finances a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, segons consta en 

el document 1. 
 
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència per l’alumna amb DNI 43.563.441S, 
estudiant de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons 
consta en el document 2. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

 

 
S’acorda:  
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1.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 

continuïtat dels estudis de grau en Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb NIF 43.565.337W de 
la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 

3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i 
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula 
de l’assignatura Mètodes de Valoració Financera. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el 
curs 2017-2018. 
 
2.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 

continuïtat dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, presentat per l’estudiant amb 
NIF 43.563.441S de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els 
articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la 
UAB, i considerar/no considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura fonaments de Comunicacions. I per tant, autoritzar que l’alumna 
pugui matricular-se en el curs 2017-2018. 
 

 
 

I.2.2. Comissió Econòmica 
 

 

Acord 53/2017, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Acta de la sessió del dia 18 de maig de 2017 

S’acorda: 

Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 18 de maig de 2017. 

 

Acord 54/2017, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis de la UAB a 31 de desembre de 2016. 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 90. c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 158 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3.h del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 31de maig de 
2017, pel qual s’acorda: 1) Aprovar la proposta de relació de llocs de treball del personal d’administració i 
serveis de la UAB a data 31 de desembre de 2016; 2) Elevar aquesta proposta al Consell Social de la 
Universitat perquè exerceixi les seves competències; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i Campus 
l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

Atesa la proposta presentada per la gerència de la UAB sobre la relació de llocs de treball del personal 
d’administració i serveis (document 1). 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors. 
 
S'acorda: 
 

1)    Aprovar la relació de llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis de la UAB a 31 de desembre de 
2016, d’acord amb el que consta al document 1. 
2)    Comunicar aquest acord al gerent de la UAB i encarregar-li la seva execució i seguiment. 
 

Acord 55/2017, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Empresa 

i Ciència  
 
Exposició de motius  
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Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. Vist l’article 89.e 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.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de 
l’exercici 2015 de la Fundació Empresa i Ciència han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 

19 d’abril de 2017 (document1.Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 

corresponents a l’exercici 2015 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document 
1. 
2)    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Empresa i Ciència, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 

Acord 56/2017, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB corresponents al curs 2017-2018. 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB a la proposta de tarifes del 

Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2017-2018 (document 1). 
 

Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2017-2018, d’acord amb el que consta 

en el document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin 

oportunes 
 

Acord 57/2017, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels 
serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 
acadèmic 2017-2018. 
 
Exposició de motius 

 
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la 
UAB i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2017-2018 (document 2). 
 
Vist el Decret 88/2017, de 4 de juliol pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2017-2018, aprovat en sessió de 22 
de juny de 2017 de la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya (document 3) acordat per part 
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del Govern de la Generalitat i publicat al DOGC en data 6 de juliol, i vistes les línies generals d’aquest Decret 

(document 1). 
 

Vist l’acord CE 102/2016, de 14 de desembre, pres per la Comissió econòmica en relació als preus dels estudis 
de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió 
Europea corresponents al curs 2017-2018. 
 
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya 
 

Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
 
S'acorda: 
 

1)    Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret 
de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per al curs acadèmic 2017-2018, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per 
tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 58/2017, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de juny de 2017. 
 
Exposició de motius  

 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 

pressupost de la UAB a 15 de juny de 2017 (documents 1 i 2). 
 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
 
S'acorda: 
  
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de juny de 2017, d’acord amb el que 

consta en el document 2 
  
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 

terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 59/2017, de 7 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Despeses pluriennals per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè.  
 
Exposició de motius 
 
Vista la tramitació de la despesa per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè de la Universitat Autònoma 

de Barcelona amb una durada de quatre anys i amb un pressupost base de licitació (IVA exclòs) de 
1.222.500,00 euros, segons expedient de contractació 20/2017. 
Atesa la proposta del gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist l’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual s’aprova: 1) Acordar que el 
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, 

aprovi les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ 
(pressupost base de licitació, IVA exclòs).; 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa 
pluriennal pel procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost 
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base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme 

en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs.; 3) Aplicar el procediment previst al punt segon 
d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal 

sigui quin sigui el seu import.; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als 
expedients de contractació administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin  un 
compromís de  despesa pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC).; 5) Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
Vist l’acord PLE 02/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual es modifica el Reglament 

d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB, en el sentit que la Comissió Econòmica del Consell 
Social tingui la competència d’aprovar, per delegació del Ple, la programació i la despesa pluriennal de la 
Universitat, a proposta del Consell de Govern. 
 
Vist l’acord 08/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 26 de gener de 2017, en virtut del qual, 
entre d’altres, s’acorda delegar en la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta 
d’aprovació de les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior a 

200.000€, perquè l’elevi directament al Consell Social tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord. 
 
Vist el Certificat emès en data 16 de maig de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 13/2017 de subministrament d’una 
aplicació informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona d’acord amb els imports i 
anualitats que s’inclouen al mateix. 

 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia d’Organització del Consell de Govern reunida el 31 de maig de 
2017, en virtut del qual s’acorda el següent: 1)Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la 
contractació del Servei de Prevenció Aliè i l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a 
la contractació número 20/2017, segon document  que s’annexa; 2)  Elevar aquest acord al  Consell Social  per 
tal que exerceixi les seves competències; 3) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de 

govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions 
 
 

S'acorda: 
 
1)  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació del Servei de Prevenció Aliè i l’existència 
de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 20/2017, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
2)  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 

 

Acord 60/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Acta de la sessió del dia 7 de juliol de 2017. 
 

S'acorda; 
 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 7 de juliol de 2017. 
 
 

Acord 61/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes del Servei Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina corresponents al curs acadèmic 2017-
2018 
 
Exposició de motius 

 

Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atesa la proposta de la vicegerent de l’àmbit econòmic pel que fa a les tarifes del Servei Centre de Recursos 

Docents de la Facultat de Medicina corresponents al curs acadèmic 2017-2018 (documents 1 i 2). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 

1)    Aprovar les tarifes del Servei Centre de Recursos Docents de la Facultat de Medicina corresponents al curs 
acadèmic 2017-2018, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, als efectes de les gestions que 
siguin oportunes. 

Acord 62/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes de les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2017-2018. 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la proposta de la vicegerent d’Economia pel que fa a les tarifes del lloguer d’espais de la UAB 

corresponents al curs 2017-2018. (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar les tarifes del lloguer d’espais de la UAB corresponents al curs 2017-2018, d’acord amb el que 

consta en el document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, als efectes de les gestions que 
siguin oportunes. 
 

Acord 63/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifa del Servei d’Activitat Física per al curs 2017-2018 corresponent a l’assegurança d’accidents dels usuaris 
del Servei. 
 

Exposició de motius 

 
Vist l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atesa la proposta de la vicegerent de l’àmbit econòmic pel que fa a la tarifa corresponent a l'assegurança 
d'accidents per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva per al curs 2017-2018 (document 1), la qual es 
manté respecte la del curs 2016-2017. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 

S'acorda: 

 
1)    Aprovar les tarifes de l’assegurança d’accidents dels usuaris del Servei d’Activitat Física de la UAB 
corresponents al curs 2017-2018, d’acord amb el següent: 
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a)   5 euros en concepte de l’assegurança per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva, aplicada a la quota 

d’abonament individual per a persones no estudiants de la UAB així com a estudiants de la UAB que no hagin 
abonat l’assegurança complementària que es satisfà en el moment de la matrícula. 

b)   10 euros en concepte de l’assegurança per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva, aplicada a la quota 
d’abonament familiar, sempre que hi hagi dos o més integrants no estudiants. En el cas d’un sol integrant no 
estudiant, l’import a aplicar en concepte d’assegurança per lesió traumàtica és de 5 euros. 
c)   En el cas dels estudiants de la UAB que tenen contractada l’assegurança complementaria de la matrícula 
acadèmica, aquesta cobreix l’assegurança traumàtica durant la pràctica esportiva al Servei d’Activitat Física de 
la UAB. 

d)   5 euros en concepte de l’assegurança per lesió traumàtica durant la pràctica esportiva, aplicada a les 
persones que s’inscriuen a una activitat però que no són abonades. 
 
2)     Comunicar aquest acord a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i el director del Servei d’Activitat 
Física de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 

Acord 64/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Aprovació, si escau, de la proposta de les despeses pluriennals per a la contractació d’electricitat i de gas del 
CSUC. 
 
Exposició de motius 
 

Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus pel que fa a la proposta d’aprovació de les despeses 
pluriennals per a la contractació d’electricitat i de gas pel CSUC. 
 
 
Vist el Certificat emès en data 15 de juny de 2017 pel vicerector d’Economia i de Campus (document 1) 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 5ª, 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. 
 

Vist l’article 89, apartat d, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 
 
Vist l’article 64, apartat p, dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3.g del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer. 
 
Vist l’acord 71/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Aprovar 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, segons document que s’annexa. SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les 
seves competències. TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
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S'acorda:  
 

1)    Aprovar 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, d’acord 
amb el que constar en el document 1.  
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquest acord.  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 65/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 de juny de 2017. 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 30 de juny de 2017 (documents 1 i 2). 
 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
 
S'acorda: 

 
1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 de juny de 2017, d’acord amb el que 

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

Acord 66/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Participació de la UAB en la Fundació FEIS 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura perquè la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en el patronat de la ‘Fundació Privada Esport Innovació Sabadell’, actualment denominada 
‘Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc’ (Fundació) amb CIF G-62708664. 

 
Atès que la Fundació és una entitat sense ànim de lucre, subjecte al llibre tercer del codi civil de Catalunya i als 

seus estatuts (document 1), que té per objecte ‘la promoció de tota classe d’activitats esportives amb finalitat 
lúdica, formativa o social amb el seu patrocini i recolzament, donant suport a les activitats esportives que es 
desenvolupin a Sabadell, a les entitats esportives d’aquesta ciutat i als seus esportistes’  i que té com a 
possibles beneficiaris ‘els esportistes i/o entitats esportives, siguin persones físiques que hagin nascut a 
Sabadell o bé representin a un club de la ciutat o bé jurídiques, públiques o privades, amb residència o raó 
social a la ciutat de Sabadell, que promoguin propostes, projectes o activitats esportives a Sabadell incloent 

totes les vessants de l’esport, professional o amateur, de competició o de base, individual o col·lectiu, 
majoritari o minoritari en què l’esport sigui una eina d’integració, participació ciutadana, igualtat d’oportunitats, 
promoció de la ciutat i dels valors cívics de la solidaritat, convivència i conservació del medi ambient, de 
superació i educativa ‘ (art.4.2) 
 
Atesa la valoració estratègica realitzada pels responsables polític i tècnic de la proposta perquè la Universitat 
participi en aquesta Fundació (document 2). 

 
Atesa la valoració econòmica lliurada per l’Àrea d’Economia de la UAB i la memòria econòmica de la Fundació 
(document 3). 
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Atesa la valoració jurídica lliurada pel Gabinet Jurídic (document 4) i la composició actual i prevista de la 

Fundació (document 5). 
 

Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Vist l’acord 72/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de 
la ‘Fundació Privada Esport Innovació Sabadell’, actualment denominada ‘Fundació Privada de l'Esport 
Sabadellenc’ amb CIF G-62708664. SEGON. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi 
les seves competències. TERCER. Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el 

seguiment d’aquests acords. QUART. Comunicar els presents acords al director del Servei d’Activitat Física, per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
 
S'acorda: 

 
1)    Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la ‘Fundació Privada 
Esport Innovació Sabadell’, actualment denominada ‘Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc’ amb CIF G-
62708664. 
 
2)    Supeditar a la prèvia aprovació dels òrgans competents de la universitat els acords que impliquin 

aportacions econòmiques per part de la Universitat Autònoma de Barcelona a la ‘Fundació Privada Esport 
Innovació Sabadell’, actualment denominada ‘Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc’ amb CIF G-62708664. 

 
3)    Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4)    Comunicar el present acord al director del Servei d’Activitat Física, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 67/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Proposta de moció a les universitats sobre els 40 anys de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. 

 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de la Fundació Congrés de Cultura Catalana de data 22 de maig de 2017, per la qual sol·liciten 
que la UAB s’adhereixi a la commemoració dels 40 anys del Congrés (document 1). 

 
Atès que la commemoració del Congrés és una oportunitat per a reivindicar el paper que van tenir els 

intel·lectuals i acadèmics en la recuperació de la cultura catalana. 
 
Atès que amb l’esmentada adhesió la UAB passarà a formar part dels col·laboradors de la commemoració i 
quedarà representada al web del Congrés. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 

Vist l’acord 70/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Aprovar l’adhesió de la UAB a la commemoració dels 40 anys del Congrés de 
Cultura Catalana i, en aquest sentit, acceptar la seva participació en les següents accions: Col·laborar en la 
cerca de documentació sobre el Congrés i compartir-la a través del web www.congresculturacatalana; 
Organitzar una activitat commemorativa a la nostra Universitat en col·laboració amb la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana; Fer una aportació de 500 € en concepte de donació per contribuir a les activitats de 

commemoració que desenvolupa la Fundació Congrés de Cultura Catalana durant l’any 2017. SEGON. Elevar 
aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar al vicerector 
Relacions Institucionals i de Cultura l’execució i el seguiment d’aquests acords. QUART. Comunicar els presents 
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acords al vicerector Relacions Institucionals i de Cultura, ala vicegerent d’Economia i a la Fundació Congrés de 

Cultura Catalana, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
1)    Aprovar l’adhesió de la UAB a la commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana i, en aquest 
sentit, acceptar la seva participació en les següents accions:  
 
a)   Col·laborar en la cerca de documentació sobre el Congrés i compartir-la a través del web 
www.congresculturacatalana. 
b)   Organitzar una activitat commemorativa a la nostra Universitat en col·laboració amb la Fundació Congrés 

de Cultura Catalana. 
c)   Fer una aportació de 500 € en concepte de donació per contribuir a les activitats de commemoració que 
desenvolupa la Fundació Congrés de Cultura Catalana durant l’any 2017. 
 
2)    Encarregar al vicerector Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquest acord.  
 
3)   Comunicar el present acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, a la vicegerent d’Economia 

i a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
 

Acord 68/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Ratificació de la cessió d’una llicència de patent amb Nanoligent 
 

Exposició de motius 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau són propietàries de la Patent PCT/EP2012/050513, 

amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6; EEUU 13/979.560; 
Israel: 227442; Austràlia: 2012206533) en un 66%, 20% i 14%, respectivament. 
 
Atès que les tres institucions titulars volen formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a favor de 
NANOLIGENT, S.L. en els termes de la minuta incorporada com document1 - Confidencial a disposició dels 
membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell Social-. 

 
Atès que la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics, en sessió de 29 de juny de 
2017, ha acordat el reconeixement de NANOLIGENT, S.L. com a spin-off de la UAB a l’empara del que estableix 
l’article 87 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. 

Vist l’informe de idoneïtat emès per la Oficina de Valorització i Patents (document 2 - Confidencial a disposició 
dels membres de la Comissió Econòmica a la Secretaria Tècnica del Consell Social-). 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió 
de drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació 
sobre las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la 
naturalesa i característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.congresculturacatalana/
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Vist l’acord 67/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 

s’aprova el següent: PRIMER. Ratificar la formalització, junt amb el Centro en Investigación Biomédica en Red i 
la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau del contracte de llicencia de la Patent 

PCT/EP2012/050513, amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6; 
EEUU 13/979.560; Israel: 227442; Austràlia: 2012206533) a favor de NANOLIGENT, S.L. en els termes de la 
minuta incorporada com document 1. SEGON. Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi 
la signatura del contracte corresponent amb Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i San 
Pau, el Centro en Investigación Biomédica en Red i Nanoligent, S.L   en els termes del text inicial de la proposta 
de contracte (document 1), la qual s’aprova; facultant àmpliament a la rectora perquè pugui autoritzar, en nom 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de les esmenes o millores de caràcter tècnic que 
siguin necessàries per a la signatura del document aprovat. TERCER. Elevar al Consell Social el present acord, 
per tal que exerceixi les seves competències. QUART. Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència 
l'execució i el seguiment de l'acord primer. CINQUÈ. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva 

 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)  Ratificar la formalització, junt amb el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut de 

Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, del contracte de llicència de la Patent PCT/EP2012/050513, 
amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6; EEUU 13/979.560; 
Israel: 227442; Austràlia: 2012206533) a favor de NANOLIGENT, S.L. en els termes de la minuta incorporada 
com a document 1. 
 
2)  Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del 

contracte corresponent amb la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, el Centro 
en Investigación Biomédica en Red i Nanoligent, S.L en els termes text inicial de la proposta de contracte 

(document1), la quals’aprova; facultant àmpliament a la rectora perquè pugui autoritzar, en nom de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de 
les esmenes o millores de caràcter tècnicque siguin necessàries per a la signatura del document aprovat. 
 
3)  Encarregar el vicerectorde Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 

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

 

Acord 69/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Adquisició de la titularitat de la marca “Biznelis”  
 

Exposició de motius 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i Sabadell Shop, S.L. han desenvolupat un joc infantil 
d’emprenedoria que té per objecte potenciar l’esperit emprenedor tenint present l’ètica empresarial, la 
consciència social i la sostenibilitat, iniciativa tutelada per la Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que per identificar el joc en el mercat Juan R. Reixach Quera, administrador de Sabadell Shop, X.L., ha 
sol·licitat la marca “Biznelis”, amb número de sol·licitud de registre 3666568/1 davant la OEPM. 

 
Atès que les parts van acordar que el signe distintiu del joc seria compartit al 50 per 100 per cada part. 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial 
de la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist l’acord 69/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 

s’aprova el següent: PRIMER. Autoritzar l’adquisició gratuïta del 50 per 100 de la titularitat de la marca 
“Biznelis”, la qual va se objecte de sol·licitud de registre 3666568/1 davant la OEPM. SEGON. Facultar a la 

rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del contracte corresponent per adquirir la 
marca “Biznelis”, així com, qualsevol altra documentació que fos necessària. TERCER. Elevar al Consell Social el 
present acord, per tal que exerceixi les seves competències. QUART. Encarregar el vicerector de Recerca i de 
Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. CINQUÈ. Comunicar els presents acords al vicegerent 
de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva 
 
 
S'acorda:  
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 

1)  Autoritzar l’adquisició gratuïta del 50 per 100 de la titularitat de la marca “Biznelis”, la qual va se objecte de 
sol·licitud de registre 3666568/1 davant la OEPM. 
2)  Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del contracte corresponent per 
adquirir la marca “Biznelis”, així com, qualsevol altra documentació que fos necessària. 
 
3)  Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 

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

Acord 70/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a 

la Fundació IR Sant Pau. 

 

Exposició de motius 

 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), junt amb la Generalitat de Catalunya (Generalitat) i la 

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Fundació Gestió Sant Pau) forma part 

del Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) que té per objectiu el desenvolupament de la 

recerca bàsica i clínica en l'àmbit cardiovascular i que està governat pel Consell de Direcció, integrat per nou 

membres, dos dels quals corresponen a la UAB (document 1). 

 

Atès que la UAB forma part com a patró de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau (Fundació IR Sant Pau) que té com a finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la 

recerca i la innovació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de 

la vida i de la salut i que està governat pel patronat integrat per onze membres, dos dels quals corresponen a 

la UAB (document 2). 

 

Vist l’Acord de Govern de la Generalitat, de 17 de setembre de 2013 pel qual s’aprovà impulsar diverses 

operacions de reordenació, desvinculació i dissolució de centres de recerca de Catalunya i que el Consorci ICCC 

i la Fundació IR Sant Pau van sol·licitar a la Generalitat el 2014, i van aconseguir, l’obtenció del fons SUMA per 

facilitar les despeses d’integració del patrimoni del Consorci ICCC a la Fundació IR Sant Pau amb efectes l’1 de 

gener de 2016, prorrogat en virtut de sol·licitud presentada el mes de març de 2016. 

 

Atesos els elements patrimonials i financers que configuren el projecte de cessió global d’actius i passius 

descrits al Pla d’Integració (document 3): balanços de situació provisionals de les dues entitats amb efectes 

31/12/2017, pla de viabilitat econòmica a 4 anys i calendari de la integració. 

 

Atès que els òrgans de govern de l’ICCC i de la Fundació IR Sant Pau tenen previst celebrar sengles reunions el 

proper 27 de setembre de 2017 per acordar dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant 

la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. 
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Atesos els articles 314-4.2, 314-6.1 i 314-7 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques la dissolució d’una fundació per cessió global d’actius i passius és 

una operació de tracte únic que es consuma amb els acords de les entitats implicades (cedent i cessionària del 

patrimoni transmès) i que exigeix l’aprovació d’un balanç de dissolució. 

 

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

 

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

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

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Vist l’acord 77/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 

s’aprova el següent: PRIMER. Aprovar la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la 

cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. SEGON. Autoritzar als representats de la 

Universitat Autònoma de Barcelona als òrgans de govern del Consorci Institut Català de Ciències 

Cardiovasculars i de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a votar 

favorablement l’acord de dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global 

dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau en els termes exposats als antecedents del present acord, 

llevat que el projecte final de cessió global d’actius i passius que es sotmeti a aprovació difereixi de forma 

substancial amb els termes del document 3. TERCER. Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que 

exerceixi les seves competències. QUART. Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 

l'execució i el seguiment d’aquests acords. CINQUÈ. Comunicar els presents acords al director del Servei 

d’Activitat Física, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 

Vist que en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 18 de juliol de 2017 es considera 

que és necessari un informe jurídic i un informe econòmic per a la presa d’un acord en relació a la proposta de 

la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius 

a la Fundació IR Sant Pau. 

 

Vista la urgència que prendre un acord abans del dia 27 de setembre de 2017, que és quan està previst que els 

òrgans de govern de l’ICCC i de la Fundació IR Sant Pau es reuneixin per acordar la dissolució i extinció del 

Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. 

 

Vist que la propera reunió del Ple del Consell Social té lloc el proper 24 d’octubre i atesa la complexitat que el 

Ple es reuneixi abans del dia 27 de setembre de 2017. 

 

Vist l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions exposades 

 

 

S'acorda: 

 

Proposar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 

 

1)  Delegar en la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB la competència de prendre l’acord 

corresponent sobre la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels 

seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau, una vegada es disposin dels informes jurídic i econòmic emesos 

per la UAB sobre les implicacions de l’esmentada dissolució, extinció i cessió per a la Universitat Autònoma de 

Barcelona 

 

2)  Comunicar el present acord al vicerector de Recerca i de Transferència, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 71/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
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Canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 

 
Exposició de motius 

 
Atès el conveni subscrit entre Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. i la UAB en data 22 de maig de 
2001, en virtut del qual es va adscriure l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera a la UAB com a 
centre adscrit, adscripció que va ser autoritzada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 230/2002, 
de 10 de setembre. 
 

Atesa l’extinció de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona 
en data 21 d’abril de 2017, mitjançant la cessió global de l’actiu i del passiu a favor de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Atesa la sol·licitud de la vicepresidenta executiva de la FUAB de canvi de titularitat de l’esmentada Escola. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Vist l’acord 73/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Donar conformitat al canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i 
Direcció Hotelera, centre adscrit a la UAB, que passa de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. a la 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la 
societat titular anterior en relació amb els convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 
SEGON. Elevar aquest acord 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 de l'acord primer. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva 
 
 
S'acorda: 
 

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

1)  Donar conformitat al canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, centre 
adscrit a la UAB, que passa de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. a la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la societat titular anterior en 
relació amb els convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

2)  Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 

Acord 72/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Cessió d’ús de canalitzacions al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Exposició de motius 
 

Atès que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) té 
com a funció, entre d’altres, la de gestionar, d’una manera directa o per mitjà de les societats que constitueixi 

amb aquesta finalitat, la prestació dels serveis i els sistemes de telecomunicacions de la Generalitat de 
Catalunya i la d’executar, en qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic, el desenvolupament, la 
implantació, l’explotació i la comercialització d’altres serveis i sistemes de telecomunicacions. 
 
Atès que el CTTI utilitza per a la seva finalitat principalment una xarxa troncal de fibra òptica amb l’objectiu de 
donar cobertura a tot el territori de Catalunya i explotar-la, directament o indirecta per mitjà de tercers. 
 

Atès que el campus de Bellaterra de la UAB és un punt rellevant de l’esmentada xarxa troncal, ja que s’hi 
ubiquen diverses seus on el CTTI presta els seus serveis i, per tant, el CTTI vol desplegar la Xarxa al municipi 
de Cerdanyola del Vallès, al campus de la UAB amb l’objectiu de connectar les seus corporatives de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que la UAB disposa d’una sèrie de canalitzacions repartides pel campus que es poden destinar a la 

realització d’operacions d’estesa de xarxes de telecomunicacions i que el CTTI pot utilitzar per implementar el 
seu projecte de desplegament de la Xarxa. 
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Atès que tant la UAB com el CTTI valoren molt positivament la col·laboració per compartir l’ús de les 

infraestructures de telecomunicacions d’ambdues parts per tal d’aprofitar i optimitzar el seu ús en la 
implementació dels projectes de telecomunicacions respectius, motiu pel qual volen formalitzar un conveni de 

cessió d’ús en virtut del qual la UAB posi a disposició del CTTI per al seu ús les infraestructures de canalització 
de la UAB perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de la seva xarxa troncal de fibra òptica 
(document 1 i document 2). 
 
Atès que el CTTI, com a contraprestació, estaria disposada a realitzar una estesa de 24 FO per la canalització 
propietat de la UAB per connectar 2 edificis d’aquest campus, romandre el cable de titularitat de la UAB un cop 

es realitzi l’estesa, tot allò mitjançant la signatura d’una carta de compromís (document 3). 
 
Vist l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB. 
 
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 68/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Autoritzar la posada a disposició a favor del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya l’ús de les infraestructures de canalització de la 
UAB ubicades al campus de Bellaterra (document 2) perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de 

la seva xarxa troncal de fibra òptica. SEGON. Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi 
la signatura del conveni corresponent amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya en els termes del text inicial de la proposta de conveni (document 1) la qual s’aprova; 
facultant àmpliament a la rectora perquè pugui autoritzar, en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
incorporació de les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del 
document aprovat. TERCERR. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 

competències. QUART. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord 
primer. CINQUÈ. Comunicar els presents acords al Director del Servei d’Informàtica, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva 
 
 

S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Autoritzar la posada a disposició a favor del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de 
la Generalitat de Catalunya l’ús de les infraestructures de canalització de la UAB ubicades al campus de 
Bellaterra segons consta en el document 2 perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de la seva 

xarxa troncal de fibra òptica 
 
2)    Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del conveni corresponent 

amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya en els termes 
del text inicial de la proposta de conveni (document 1), la qual s’aprova; facultant àmpliament a la rectora 
perquè pugui autoritzar, en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de les esmenes o 

millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document aprovat. 
 
3)    Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 
 
4)    Comunicar el present acord al Director del Servei d’Informàtica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 73/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 

corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2016.  

 
Exposició de motius 
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Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb la memòria econòmica, el balanç de 

situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de 
desembre de 2016 (document 1). 

 
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que 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 el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 

orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
 
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel 
que fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació 
del pressupost de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 55/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 

s’aprova el següent: PRIMER. Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de 
resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2016, 
que s’annexa. SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi 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.  

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

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

1)    Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost 
de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2016, i donar-
se per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta 
en el document 1.   
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 74/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a 

l’exercici 2016. 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que 
li correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del 

Consell Social. 
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Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que 

estableix que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior 
liquidació els aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió 

Econòmica. 
 
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2016 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2016, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 

 

Acord 75/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017. 

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

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

 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017 presentat per la 
Gerència (document 1). 
 

Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'acorda: 
 

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

2)     Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2017 de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 

Acord 76/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Inventari sobre entitats participades per la UAB. 
 
Exposició de motius 
 
Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social es sol·licita disposar de la relació actualitzada de les 
entitats en les que participa la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Vist l’article 28.4, apartat a, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès que la vicegerent d’Economia presenta l’inventari de les entitats participades per la UAB (document 1). 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda: 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per informada sobre la relació d’entitats en les que 
participa la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

Acord 77/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Baixes d‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2016 amb valor inferior a 1.500 euros.  
 
Exposició de motius  
 

Vist que la rectora de la UAB informa amb data 24 d’abril de 2017 pel que fa a les baixes de l’inventari general 

de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de robatoris, 
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones (document 1). 
 
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la 
UAB. 
 
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic 
dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 pels quals es va autoritzar al 
rector a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 

euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de 
la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions 
portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 
 

Vist l’acord 75/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 12 de juliol de 2017, en virtut del qual 
s’aprova el següent: PRIMER. Proposar al Consell Social la baixa de l’inventari general de la UAB del béns 
mobles amb valor inferior a 1.500€, segons document annex. SEGON. Elevar l’acord al Consell Social per tal 
que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
S'acorda: 
 
1)    La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en l’exercici 

2016, de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 

 
2)    Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la baixa de l’inventari general de la UAB del béns 
mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 

Acord 78/2017, de 18 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Expedients de contractació iniciats que comporten despesa pluriennal entre 100.000 i 200.000 
euros. 
 
Atesa la sol·licitud del gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona per informar sobre els expedients de 
contractació iniciats que comporten despesa pluriennal entre 100.000 i 200.000 euros 
 

Vist l’acord PLE 07/2017 pres en reunió plenària de 21 de febrer, en virtut del qual s’aprova: 1) Acordar que el 
Consell Social, abans de l’inici del procediment de tramitació dels expedients de contractació administrativa, 
aprovi les despeses pluriennals pel procediment d’adjudicació procedent amb un valor superior de 200.000€ 
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(pressupost base de licitació, IVA exclòs).; 2) Autoritzar al gerent de la UAB a l’aprovació de la  despesa 

pluriennal pel procediment d’adjudicació que sigui procedent fins a un import màxim de 200.000€ (pressupost 
base de licitació, IVA exclòs), amb l’obligació d’informar al Consell Social de totes les operacions dutes a terme 

en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs.; 3) Aplicar el procediment previst al punt segon 
d’aquest acord a les pròrrogues de contractes administratius que impliquin un compromís de despesa pluriennal 
sigui quin sigui el seu import.; 4) Acordar que els punts anteriors del present acord no siguin d’aplicació als 
expedients de contractació administrativa pel procediment d’adjudicació que sigui procedent que impliquin  un 
compromís de  despesa pluriennal tramitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 
(CSUC).; 5) Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquest acord. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 
 
 
S'acorda: 
  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació sobre els expedients de contractació iniciats 

que consten en el document 1 i que comporten despesa pluriennal entre 100.000 i 200.000 euros. 
 

 
 

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

 

Acord 5/2017, de 27 de juliol, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 

Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 14 de març de 2017 

 

Resolució de la convocatòria 2017 del programa Smart Money 

 

Exposició de motius 

 

Vist que la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics del Consell de Govern 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 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. 

 

Vista la relació de projectes presentats en el marc de la Convocatòria 2017 del programa Smart Money 

(document 1), la documentació dels quals és confidencial i està disponible a la Secretaria Tècnica del Consell 

Social. 

 

Vist l’acord CUE 4/2017 pres en la reunió de la Comissió Universitat-Empresa reunida el 8 de juny, acorda la 

composició de la Comissió d’Avaluació i Seguiment del programa Smart Money 2017. 

Vist que la Comissió d’Avaluació i Seguiment del programa Smart Money 2017 es reuneix el 26 de juny de 

2017 i pren l’acord següent: Primer.- Seleccionar els projectes següents d’entre els presentats en el marc de 

la convocatòria Smart Money de l’any 2017: a) “ELI-KLAD: Non-invasive sensitive diagnostic for early stages 

of Alzheimer’s disease”, presentat pel senyor Miguel Chillón Rodríguez; b) “Immunoresolvent lipids for the 
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treatment of multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis”, presentat pel senyor Ruben López Vales; c) 

“Teràpia genètica per malalties metabòliques”, presentat per la senyora Fátima Bosch Tubert. Segon.- Acordar 

el projecte “Full de ruta estudi de mercat pel producte NeuroHeal”, presentat per la senyora Caty Casas 

Louazo, com a projecte en cartera per ser finançat en el marc de la convocatòria Smart Money 2017 en el cas 

que procedeixi per renúncia o per altres raons contemplades en les bases de la convocatòria que justifiquin no 

poden dur a terme un dels projectes del punt primer d’aquest acord. 

 

Vist que la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics del Consell de Govern es 

reuneix el dia 29 de juny de 2017 i pren l’acord 007/2017 en el sentit d’aprovar la resolució de la 

Convocatòria d’ajuts 2017 del Programa Smart Money 2017 en els termes de l’acord pres per la Comissió 

d’Avaluació i seguiment. 

 

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

 

S'Acorda: 

 

1)    Aprovar seleccionar els projectes següents d’entre els presentats en el marc de la convocatòria del 

programa Smart Money de l’any 2017: 

a)   “ELI-KLAD: Non-invasive sensitive diagnostic for early stages of Alzheimer’s disease”, presentat pel 

senyor Miguel Chillón Rodríguez. 

b)   “Immunoresolvent lipids for the treatment of multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis”, 

presentat pel senyor Ruben López Vales. 

c)   “Teràpia genètica per malalties metabòliques”, presentat per la senyora Fátima Bosch Tubert.   

2)    Acordar el projecte “Full de ruta estudi de mercat pel producte NeuroHeal”, presentat per la senyora Caty 

Casas Louazo, com a projecte en cartera per ser finançat en el marc de la convocatòria Smart Money 

2017 en el cas que procedeixi per renúncia o per altres raons contemplades en les bases de la 

convocatòria que justifiquin no poden dur a terme un dels projectes del punt primer d’aquest acord. 

3)    Encarregar a la Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

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

per a fer-lo efectiu 
 
 
 

I.3. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 54/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Aprovar les actes de les sessions anteriors dels dies 4 de maig i 1 de juny de 2017. 
 
 
Acord 55/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç de 
situació, 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 disposa l’article 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel 

que fa al pressupost de les universitats. 
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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 el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que  correspon al Consell Social, a proposta del Consell de 
Govern, l’aprovació del pressupost així com els compte anuals. 
 
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. 
 
Atès que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada del dia 30 de juny de 2017  va informar 
favorablement  de la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2016  i  es va acordar 
elevar-lo al Consell de Govern i al Consell Social per a la seva aprovació.  
 

Vist l'article 3, lletra w)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell 
de Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents  

 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar la conformitat  a  la memòria econòmica, el balanç de situació,  el compte de resultats i la 
liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual  de 31 de desembre de 2016, que s’annexa. 
[Document] 

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi 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. 

 
 
Acord 56/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa l’article 19 de la llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2017 que estableix un 100% de taxa de reposició i que les universitats estan obligades a destinar, com a 
mínim, un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal 

investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3.  
 
Atès que l'apartat 2 de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre que aprova l’Estatut Bàsic 

de l’Empleat Públic estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de 
govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si 
escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2017. 

 
Atès que l'Oferta d'Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per al 2017 que es presenta inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han 
de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés i atès que aquesta oferta ha estat aprovada per 
la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya  
 
Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 5 de juliol de 2017 pel qual es va informar 

favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2017. 
 
Vist l’article 3 c) i 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 l’establiment de les 
línies programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

http://www.uab.cat/doc/Memoria_economica_31desembre2016_CG120717
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord 57/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i que 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.  
 
Atès que la situació excepcional que s’ha viscut els darrers anys a causa de la crisi econòmica i de les mesures 
d’estalvi impulsades pel Govern fan necessari l’establiment de criteris per a la priorització de les places de 
catedràtic contractat que hauran de sortir a concurs. 

 
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.  
 
Vist l’acord pres per la Comissió de Personal Acadèmic en data 21 de juny de 2017 pel qual es va informar 

favorablement el model i els criteris de priorització de places de catedràtic contractat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el model i criteris de priorització de places de catedràtic contractat, que s’annexa. 
[Document]  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

 
Acord 58/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

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 convocatòria incorporada com a document 1.  
  
Vist l’acord pres per la Comissió d’Investigació en sessió de data 28 de juny de 2016 pel qual es va acordar 
informar favorablement l’aprovació de la convocatòria del Programa Talent.  
 

Vist l'article 60 dels Estatuts de la UAB segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern 
col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les 
directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, 
recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Oferta_publica_ocupacio_2017_PA_CG120717
http://www.uab.cat/doc/Model_criteris_prioritzacio_places_catedratic_contractat_CG120717
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari, d’acord amb les 
bases establertes al document annex. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de recerca i de transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 59/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 

 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials.  
  
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 corresponents als estudis de primer 

cicle.  
 
Atès que la proposta de creació de títols de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió 
d’Afers Acadèmics de 4 de juliol de 2017. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
 

- Ciències de l’Antiguitat  

- Globalització i Sostenibilitat  
- Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient  

 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau 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. 
 
 
Acord 60/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest 

tipus de títols. 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria_ajuts_Programa_Talent_CG120717
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació 
de títols de màster universitari. 

 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació de títols de màster universitari va ser informada favorablement a les sessions 

de la Comissió d’Afers Acadèmics de 30 de maig i de 4 de juliol de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 

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

- Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants  
- Fisioteràpia en Pediatria  

- Interpretació de Conferències  
- Periodisme i Innovació en Continguts Digitals  

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari 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. 
 

 
Acord 61/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
 

Atès les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es 
presenten van ser informades favorablement a les sessions de la Comissió d’Afers Acadèmics de 30 de maig i 

de 4 de juliol de 2017. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: 

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

Learning  
- Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut  
- Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini en Organitzacions Esportives  

 

SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 

- Diploma de Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs  
- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa 
- Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut  

 
TERCER.- Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: 

 
- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Instal·lacions Portuàries, que passa a 

denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Protecció de Ports i 
Instal·lacions Portuàries  

- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Zones Comercials, que passa a 
denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat al Sector 

Retail  
- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Centres Sanitaris, que passa a denominar-se 

Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Seguretat en Centres Hospitalaris  
- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Entitats Financeres, que passa a denominar-

se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Entitats Financeres  
- Diploma de Postgrau en Seguretat Privada. Especialitat en Mitjans de Transports Públics, que passa a 

denominar-se Diploma de Postgrau en Seguretat Privada Operativa. Especialitat en Mitjans de 

Transports  
 
QUART- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis 
al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
dels acords primer a tercer. 

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

 
 
 

Acord 62/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vistes les propostes del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i del vicerector de Recerca i de 
Transferència de modificació dels títols II, IV i XII de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol. 
 

Atesa la necessitat d’actualitzar: 
 

- el títol II, de matrícula, pel que fa a la realització de les modificacions de matrícula mitjançant la 
modalitat d’automatrícula.  

- el títol IV pel que fa l’avaluació continuada i a la regulació de la recuperació 

- el títol XII en relació a la codirecció de tesis doctorals per part del professorat emèrit i honorari, i a la 
desvinculació de la menció cum laude a la concessió de premis extraordinaris de Doctorat 

- el títol XVI, de pràctiques externes de la UAB, pel que fa als ajuts als estudi en les pràctiques externes 
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Vist l’Acord 7/2016, de 15 de desembre, del Claustre de la UAB, en què es demana a la Comissió d’Afers 
Acadèmics que obri un debat que condueixi, si s’escau, a la modificació de la normativa d’avaluació en els 

estudis de la UAB que aposti per una aplicació real de l’avaluació continuada en els estudis de la UAB. 
 
Vistos els articles 11 a 16 del Reglament de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
aprovat per acord del Consell de Govern el 17 de novembre de 2010 i modificat en diferents ocasions essent la 
darrera el 4 de maig de 2017. 
 

Vistos els articles 12.4.b) i 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 acord del Consell de Govern de data 26 de gener 
de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics i de la Comissió de Doctorat, que 
estableixen que els correspon informar les propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre 
disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent, i de 
doctorat, respectivament. 
 

Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser 
informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 4 de juliol de 2017 i a la sessió de la 
Comissió de Doctorat de 15 de juny de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 

Qualitat i del vicerector de Recerca i de Transferència, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació i incorporació dels articles següents de la Normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell 

de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions: 
  

 Matrícula (Títol II): articles 54 [Document] 
 Avaluació: (Títol IV): modificació dels articles 112, 114 i 115 i incorporació dels  articles 112 bis, 112 

ter i la disposició final 
 Pràctiques externes (Títol XVI): article 431 
 Doctorat (Títol XII): articles 353, 354 i 379 [Document] 

  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i 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, garantint la seva difusió. 
 

 
Acord 63/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB consistent en 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 del TRI   
 

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 remunerant els actuals apartats 8 i 9, en els termes de la proposta establerta 
al document 1. 

 
Visos els informes favorables acordats per la Comissió d’Investigació i per la Comissió de Transferència de 

Coneixements i de Projectes Estratègics en sessions de dates 28 i 29 de juny de 2017, respectivament, pels 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_academica_CG120717
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quals es proposa 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 sentit de modificar els articles 67.5 i 104 en els 
termes del document 1.  
 
Vist l'article 60 dels Estatuts de la UAB segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern 
col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, així com les 
directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació, en els àmbits de l’organització dels ensenyaments, 

recerca, recursos humans i econòmics i elaboració de pressupostos.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la 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 sentit de modificar els articles 67.5 i 104 en els 
termes del document annex. [Document]  

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

 
Acord 64/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de la vicerectora de l’Alumnat i d’Ocupabilitat.  
 
Atesa la necessitat, de tenir un Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma de Barcelona que garanteixi el 
dret a l’alumnat a rebre orientació i seguiment al llarg de tot els seus estudis per tal de facilitar l’orientació, 

l’adaptació i l’activitat acadèmica a l’entorn universitari, així com el seu desenvolupament professional inicial. 
 
Atès que el proper dia 6 de juliol de 2017 tindrà lloc una sessió de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat a la 
qual es presenta la proposta de Pla d’acció tutorial de la UAB per al seu l’informe favorable. 
 
Vist l'article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat, que estableix que li correspon informar sobre les 
propostes que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre els plans de tutoria acadèmica.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció Tutorial de la UAB que s'annexa. [Document]  
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.  

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

Acord 65/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_materia_investigacio_CG120717
http://www.uab.cat/doc/Pla_accio_tutorial_CG120717
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Vista la proposta del director del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal  pel que fa 

a la modificació del Reglament vigent del departament aprovat per Acord de Consell de Govern de 8 de juliol de 
2004 i modificat per Acord de  data 4 de maig de 2006. 

 
Atès que en data 7 de juny de 2017 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de  
l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  òrgans col·legiats i 
s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament  així com al 
director o directora del departament. 
 

Vist que el projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i 
escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat 
pel Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 
2008, 25 d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.   
 
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació 
del Reglament del Departament  de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal aprovada   pel Consell 

de Departament.  
 
Vist l'article 3, lletra a)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell 
de Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de  Didàctica de 
l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i 

Corporal de la UAB en els termes que s’annexen. [Document] 
 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. 
 

 
Acord 66/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
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 i 

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. 
 
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 Consell de Govern amb informació 

favorable del 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 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_Didactica_Expressio_Musical_Plastica_CG120717
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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’. 
 
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. 
 
Vist que l’article 71.4 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, estableix que la  sol·licitud de reconeixement de la unitat de 
recerca associada, juntament amb la documentació complementària, haurà de ser tramesa a la Comissió 
d’Investigació perquè en faci l’anàlisi i, si escau, n’emeti un informe favorable i l’elevi al Consell de Govern 
perquè l’aprovi definitivament. 
 
Atès que en sessió de 28 de juny de 2016 la Comissió d’Investigació va 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’ 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la 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.- Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del conveni corresponent 
amb la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Parc Taulí i amb la Fundació Parc Taulí en els termes del text 
inicial de la proposta de conveni, la qual s’aprova; facultant àmpliament a la rectora perquè pugui autoritzar, en 
nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de les esmenes o millores de caràcter tècnic que 
siguin necessàries per a la signatura del document aprovat. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

 
 
 

Acord 67/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau són propietàries de la Patent PCT/EP2012/050513, 
amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6; EEUU 13/979.560; 
Israel: 227442;  Austràlia: 2012206533) en un 66%, 20% i 14%, respectivament.  
 

Atès que les tres institucions titulars volen formalitzar un contracte de llicència en exclusiva a favor de 
NANOLIGENT, S.L. 
 
Atès que la Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics, en sessió de 29 de juny de 
2017, ha acordat el reconeixement de NANOLIGENT, S.L. com a spin-off de la UAB a l’empara del que estableix 

l’article 87 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.  
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Vist l’informe de idoneïtat emès per la Oficina de Valorització i Patents. 

 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 

econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  

 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Ratificar la formalització, junt amb el Centro en Investigación Biomédica en Red i la Fundació Institut 
de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau del contracte de llicencia de la  Patent 
PCT/EP2012/050513, amb data de prioritat 13 de gener de 2011 (i sol·licituds vigents: EuroPCT EP12704711.6; 

EEUU 13/979.560; Israel: 227442;  Austràlia: 2012206533)  a favor de NANOLIGENT, S.L.. 
 
SEGON.- Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del contracte 
corresponent amb Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i San Pau, el Centro en 
Investigación Biomédica en Red i Nanoligent, S.L   en els termes del text inicial de la proposta de contracte 
(document 1), la qual s’aprova; facultant àmpliament a la rectora perquè pugui autoritzar, en nom de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin 
necessàries per a la signatura del document aprovat. 

 
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 68/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) té 

com a funció, entre d’altres, la de gestionar, d’una manera directa o per mitjà de les societats que constitueixi 
amb aquesta finalitat, la prestació dels serveis i els sistemes de telecomunicacions de la Generalitat de 
Catalunya i la d’executar, en qualsevol de les formes previstes en l’ordenament jurídic, el desenvolupament, la 

implantació, l’explotació i la comercialització d’altres serveis i sistemes de telecomunicacions. 
 
Atès que el CTTI utilitza per a la seva finalitat principalment una xarxa troncal de fibra òptica amb l’objectiu de 

donar cobertura a tot el territori de Catalunya i explotar-la, directament o indirecta per mitjà de tercers. 
 
Atès que el campus de Bellaterra de la UAB és un punt rellevant de l’esmentada xarxa troncal, ja que s’hi 
ubiquen diverses seus on el CTTI presta els seus serveis i, per tant, el CTTI vol desplegar la Xarxa al municipi 
de Cerdanyola del Vallès, al campus de la UAB amb l’objectiu de connectar les seus corporatives de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

Que la UAB disposa d’una sèrie de canalitzacions repartides pel campus que es poden destinar a la realització 
d’operacions d’estesa de xarxes de telecomunicacions i que el CTTI pot utilitzar per implementar el seu projecte 
de desplegament de la Xarxa. 
 
Que tant la UAB com el CTTI valoren molt positivament la col·laboració per compartir l’ús de les 

infraestructures de telecomunicacions d’ambdues parts per tal d’aprofitar i optimitzar el seu ús en la 
implementació dels projectes de telecomunicacions respectius, motiu pel qual volen formalitzar un conveni de 
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cessió d’ús en virtut del qual la UAB posi a disposició del CTTI per al seu ús les infraestructures de canalització 

de la UAB perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de la seva xarxa troncal de fibra òptica. 
 

Que el CTTI, com a contraprestació, estaria disposada a realitzar una estesa de 24 FO per la canalització 
propietat de la UAB per connectar 2 edificis d’aquest campus, romandre  el  cable de titularitat de la UAB un 
cop es realitzi l’estesa, tot allò mitjançant la signatura d’una carta de compromís. 
  
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 

els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 
dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar la posada a disposició a favor del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Informació de la Generalitat de Catalunya l’ús de les infraestructures de canalització de la UAB ubicades al 
campus de Bellaterra perquè l’entitat usuària pugui desenvolupar la connexió de la seva xarxa troncal de fibra 
òptica.    
 
SEGON.- Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del conveni corresponent 
amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya en els termes 

del text inicial de la proposta de conveni, la qual s’aprova; facultant àmpliament a la rectora perquè pugui 
autoritzar, en nom de la Universitat Autònoma de Barcelona, la incorporació de les esmenes o millores de 

caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document aprovat. 
 
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
QUART.- Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al Director del Servei d’Informàtica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 69/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i Sabadell Shop, S.L. han desenvolupat un joc infantil 
d’emprenedoria que té per objecte potenciar l’esperit emprenedor tenint present l’ètica empresarial, la 
consciència social i la sostenibilitat, iniciativa tutelada per la Generalitat de Catalunya, a través del 

Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que per identificar el joc en el mercat Juan R. Reixach Quera, administrador de Sabadell Shop, X.L., ha 

sol·licitat la marca “Biznelis”, amb número de sol·licitud de registre 3666568/1 davant la OEPM. 
 
Atès que les parts van acordar que el signe distintiu del joc seria compartit al 50 per 100 per cada part. 
  
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar 
els acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, 

dels béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 

Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social l’adquisició de béns patrimonials. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar l’adquisició gratuïta del 50 per 100 de la titularitat de la marca “Biznelis”, la qual va se 
objecte de sol·licitud de registre 3666568/1 davant la OEPM. 

 
SEGON.- Facultar a la rectora, o persona en qui delegui, perquè formalitzi la signatura del contracte 
corresponent per adquirir la marca “Biznelis”, així com, qualsevol altra documentació que fos necessària.  
 
TERCER.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 70/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la petició  de la Fundació Congrés de Cultura Catalana de data 22 de maig de 2017, per la qual sol·liciten 
que la UAB s’adhereixi a la commemoració dels 40 anys del Congrés.  
 
Atès que la commemoració del Congrés és una oportunitat per a reivindicar el paper que van tenir els 
intel·lectuals i acadèmics en la recuperació de la cultura catalana. 
 

Atès que amb l’esmentada adhesió la UAB passarà a formar part dels col·laboradors de la commemoració i 
quedarà representada al web del Congrés. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i de 
Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de la UAB a la commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana i, en 
aquest sentit, acceptar la seva participació en les següents accions: 
 

- Col·laborar en la cerca de documentació sobre el Congrés i compartir-la a través del web 
www.congresculturacatalana. 

- Organitzar una activitat commemorativa a la nostra Universitat en col·laboració amb la Fundació 

Congrés de Cultura Catalana. 
- Fer una aportació de 500 € en concepte de donació per contribuir a les activitats de commemoració que 

desenvolupa la Fundació Congrés de Cultura Catalana durant l’any 2017. 

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  

TERCER. Encarregar al vicerector Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
  
QUART.  Comunicar els presents acords al vicerector Relacions Institucionals i de Cultura, a la vicegerent 
d’Economia i a la Fundació Congrés de Cultura Catalana, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-los efectius. 
 

 
Acord 71/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus pel que fa a  la proposta d’aprovació de les despeses 
pluriennals per a la contractació d’electricitat i de gas pel CSUC. 

 
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 

http://www.congresculturacatalana/
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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. 

 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió de 30 de juny de 2017 ha informat favorablement 
pel que fa a la contractació d’electricitat i gas pel CSUC. 
 
Vist l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017 pel  que fa al procediment de simplificació del procés 
d’aprovació de despeses pluriennals. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.  Aprovar 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, segons document que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social  perquè exerceixi les seves competències. 
 

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

Acord 72/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de que la Universitat Autònoma de 

Barcelona participi en el patronat de la ‘Fundació Privada Esport Innovació Sabadell’, actualment denominada 

‘Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc’ (Fundació) amb CIF G-62708664. 

 

Atès que la Fundació és una entitat sense ànim de lucre, subjecte al llibre tercer del codi civil de Catalunya i als 
seus estatuts, que té per objecte ‘la promoció de tota classe d’activitats esportives amb finalitat lúdica, 
formativa o social amb el seu patrocini i recolzament, donant suport a les activitats esportives que es 

desenvolupin a Sabadell, a les entitats esportives d’aquesta ciutat i als seus esportistes’  i que té com a 
possibles beneficiaris ‘els esportistes i/o entitats esportives, siguin persones físiques que hagin nascut a 
Sabadell o bé representin a un club de la ciutat o bé jurídiques, públiques o privades, amb residència o raó 
social a la ciutat de Sabadell, que promoguin propostes, projectes o activitats esportives a Sabadell incloent 
totes les vessants de l’esport, professional o amateur, de competició o de base, individual o col·lectiu, 
majoritari o minoritari en què l’esport sigui una eina d’integració, participació ciutadana, igualtat d’oportunitats, 

promoció de la ciutat i dels valors cívics de la solidaritat, convivència i conservació del medi ambient, de 
superació i educativa ‘ (art.4.2). 

  
Atesa la valoració estratègica realitzada pels responsables polític i tècnic de la proposta perquè la Universitat 
participi en aquesta Fundació. 

http://www.uab.cat/doc/Cert_credit_acord_adhesio_cont_submi_energia_CG120717
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Atesa la valoració econòmica lliurada per l’Àrea d’Economia. 
 

Atesa la valoració jurídica lliurada pel Gabinet Jurídic. 
 
Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual s’estableix la competència del Consell de Govern per 
proposar al Consell Social la participació de la Universitat en altres entitats. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i de 

Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el patronat de la ‘Fundació Privada 
Esport Innovació Sabadell’, actualment denominada ‘Fundació Privada de l'Esport Sabadellenc’ amb CIF G-
62708664. 

  
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al director del Servei d’Activitat Física, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 73/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vist el conveni subscrit entre Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. i la UAB en data 22 de maig de 

2001, en virtut del qual es va adscriure l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera a la UAB com a 
centre adscrit, adscripció que va ser autoritzada per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 230/2002, 

de 10 de setembre. 
 
Atesa l’extinció de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona 
en data 21 d’abril de 2017, mitjançant la cessió global de l’actiu i del passiu a favor de la Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
Atesa la sol·licitud de la vicepresidenta executiva de la FUAB de canvi de titularitat de l’esmentada Escola. 
 
Vista la documentació justificativa de la proposta i a instàncies del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

  
PRIMER.- Donar conformitat al canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, 
centre adscrit a la UAB, que passa de Serveis de Turisme i Hostaleria Campus, S.A. a la Fundació Universitat 

Autònoma de Barcelona, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la societat titular anterior en 
relació amb els convenis subscrits amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

SEGON.- Elevar aquest acord 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 de l'acord 
primer. 
 
 
Acord 74/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 

 
Atès que l’article 18.3 del text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció 
aprovada per Acord del Consell de Govern de 8 de novembre de 2016 (TRI) estableix que cada cinc anys la 
Comissió d’Investigació avaluarà el seguiment dels centres d’estudis i de recerca (CER) en funció dels informes 
dels seus directors i de les memòries econòmiques i d’activitats realitzades, i adoptarà una decisió sobre la seva 

continuïtat. 
  



BOUAB Núm. 153                      juliol i agost/2017 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 53 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

Atès que en sessions de 23 de febrer, 27 de març i 20 d’abril de 2017 la Comissió d’Investigació va avaluar tots 

els CER’s que actualment estan actius a la universitat d’acord amb l’informe presentat pels seus responsables 
davant aquest òrgan. 

 
Atès que fruit de l’anterior avaluació la Comissió d’Investigació va acordar (i) que 17 CER’s van superar 
l’avaluació, tot i que cinc dels quals havien de tornar a passar avaluació dintre de dos anys; i (ii) que dos CER’s 
no superaren l’avaluació (Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats i del Centre d’Estudis i de Recerca 
Psicoeducativa sobre Sordesa i d’Altres dificultats Comunicatives –GISTAL-)  
 

Atès que l’article 17.1.a TRI requereix pel reconeixement d’un CER ‘que representi un nucli de recerca, bé 
interdepartamental bé d’alta especialització, amb un nombre d’investigadors mínim de deu membres,  6 dels 
quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la UAB amb dedicació completa; un 
volum important d’activitat i un finançament extern suficient’. 
 
Atès que l’investigador responsable del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats va sol·licitar la seva 
dissolució i que les dades de la memòria presentada pel GISTAL no acrediten els requisits mínims pel seu 

manteniment com a CER d’acord amb la normativa invocada. 
 
Tot i que el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació, segons redacció aprovada per Acord 
del Consell de Govern de 8 de novembre de 2016 (TRI) no regula la dissolució dels Centres d’Estudis i de 
Recerca, el procediment de creació d’un CER requereix l’informe favorablement de la comissió d’investigació i 
l’aprovació del Consell de Govern (art. 18. 1. a TRI).  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la dissolució del Centre d’Estudis i de Recerca d’Humanitats i del Centre d’Estudis i de 

Recerca Psicoeducativa sobre Sordesa i d’Altres dificultats Comunicatives (GISTAL). 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 75/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la rectora de la UAB de data 24 d’abril de 2017 pel que fa a les  baixes de l’inventari 
general de drets i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior als 1.500€ en casos de 

robatoris, deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones. 
 
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la 

UAB. 
 
Vist  l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic 

dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials.  
 
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i per la Comissió Econòmica 
del Consell Social de 26 de març de 2015 pels quals van autoritzar al rector a donar de baixa de l’inventari 
general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, 
deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i 
amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs 

de l’exercici econòmic. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió de 31 de maig de 2017 ha informat favorablement 
les baixes de l’immobilitzat de la UAB corresponent a l’exercici de 2016. 
 

Vist l'article 64, lletra q) dels Estatuts de la UAB pel que fa a les competències del Consell de Govern relatives a 
l’afectació i desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com  l’adquisició i el procediment 

d’alienació dels béns patrimonials 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Proposar al Consell Social la baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb valor inferior 

a 1.500€, segons document annex. [Document] 
 
SEGON: Elevar l’acord  al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 

Acord 76/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la carta de 23 de juny de 2017 adreçada pel president d’Egarsat, Mútua Col·laboradora amb la Seguretat 
Social, a la rectora on es proposa que la Universitat Autònoma de Barcelona, entri a formar part del seu òrgan 
de govern, la Junta Directiva  
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona forma part d’aquesta institució de base associativa en qualitat 

de membre associat. 
 
Vists els estatuts d’Egarsat.  
 
Atès que la rectora va dictar resolució en data 5 de juliol de 2017 per la qual va acceptar el càrrec proposat en 
nom de la universitat i va designar com a persona física en representació de la Universitat el gerent, acordant 

la seva elevació als òrgans de govern escaients per la seva ratificació. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern 
ha adoptat els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar la resolució de la rectora de 5 de juliol de 2017 i acceptar en nom de la Universitat 
Autònoma de Barcelona el càrrec de vocal de la Junta Directiva d’Egarsat, designant al gerent, senyor Jaume 
Tintoré i Balasch, com a persona física que representi de forma estable la universitat en el si de l’esmentat 
òrgan col·legiat. 
 

SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER.- Encarregar la Secretària General l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la cap del Gabinet del Rectorat, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 77/2017, de  12 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), junt amb la Generalitat de Catalunya (Generalitat) i la 
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Fundació Gestió Sant Pau) forma part 
del Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) que té per objectiu el desenvolupament de la 

recerca bàsica i clínica en l'àmbit cardiovascular i que està governat pel Consell de Direcció, integrat per nou 
membres, dos dels quals corresponen a la UAB. 
  
Atès que la UAB forma part com a patró de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau (Fundació IR Sant Pau) que té com a finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la 

recerca i la innovació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de 
la vida i de la salut i que està governat pel patronat integrat per onze membres, dos dels quals corresponen a 

la UAB. 

http://www.uab.cat/doc/Baixa_inventari_bens_mobles_CG120717
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Vist l’Acord de Govern de la Generalitat, de 17 de setembre de 2013 pel qual s’aprovà impulsar diverses 
operacions de reordenació, desvinculació i dissolució de centres de recerca de Catalunya i que el Consorci ICCC 

i la Fundació IR Sant Pau van sol·licitar a la Generalitat el 2014, i van aconseguir, l’obtenció del fons SUMA per 
facilitar les despeses d’integració del patrimoni del Consorci ICCC a la Fundació IR Sant Pau amb efectes l’1 de 
gener de 2016, prorrogat en virtut de sol·licitud presentada el mes de març de 2016. 
 
Atesos els elements patrimonials i financers que configuren el projecte de cessió global d’actius i passius 
descrits al Pla d’Integració: balanços de situació provisionals de les dues entitats amb efectes 31/12/2017, pla 

de viabilitat econòmica a 4 anys i calendari de la integració.  
 
Atès que els òrgans de govern de l’ICCC i de la Fundació IR Sant Pau tenen previst celebrar sengles reunions el 
proper 27 de setembre de 2017 per acordar dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant 
la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. 
 
Atesos els articles 314-4.2, 314-6.1 i 314-7 de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques la dissolució d’una fundació per cessió global d’actius i passius és 
una operació de tracte únic que es consuma amb els acords de les entitats implicades (cedent i cessionària del 
patrimoni transmès) i que exigeix l’aprovació d’un balanç de dissolució.  
  
Vist l’article 64.t) dels estatuts que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 
89.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar 

l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la cessió global dels 
seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau. 
 
SEGON.- Autoritzar als representats de la Universitat Autònoma de Barcelona als òrgans de govern del Consorci 

Institut Català de Ciències Cardiovasculars i de la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau a votar favorablement l’acord de dissolució i extinció del Consorci ICCC, sense liquidació, mitjançant la 
cessió global dels seus actius i passius a la Fundació IR Sant Pau en els termes exposats als antecedents del 
present acord, llevat que el projecte final de cessió global d’actius i passius que es sotmeti a aprovació difereixi 
de forma substancial amb els termes del document annex. [Document] 
 
TERCER.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències.  

 
QUART.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

 

 
I.5. Comissions del Consell de Govern 

 

I.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 045/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 
ACORDS 

 

http://www.uab.cat/doc/Acord_dissolucio_extincio_Consorci_ICCC_CG120717
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Aprovar l'acta del dia 30 de maig de 2017 

Punt 4.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al Consell de 
Govern per a la seva aprovació. 

  
Acord 046/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació de nous títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació de nous títols de màster i diplomes de postgrau propis. 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  

Punt 4.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de 
renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 

  
Acord 047/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de plans d’estudis de màsters i diploma de postgrau propis presentades a l'Escola de 
Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 

reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 

seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i 

informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters propis següents, 

condicionats a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans competents: 
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- Màster en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut  

 
- Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini en Organitzacions Esportives  

 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau següent, 
condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents: 
 
- Diploma de Postgrau en Gestió i Metodologia de la Qualitat i Seguretat de l’Atenció en Salut  
 

TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  

Punt 4.3. Informació sobre nous cursos d'especialització. 
  
 
Acord 048/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneix els requisits exigits 

per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 

aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències 
sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes 
aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació del curs d’especialització. [Documentació] 
 

SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord 
primer. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 5.1. Modificació del calendari academicoadministratiu per al curs 2017-2018. 
  
 

Acord 049/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2017-2018. 
Vistes les modificacions del calendari de preinscripció universitària de grau del curs 2017-2018, aprovades pel 

Consell Interuniversitari de Catalunya. 
Vistes les modificacions del calendari de programació i implantació d’estudis per als cursos 2018-2019 i 2019-

2020, aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya. 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio-CAA04072017
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Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 

haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vist el calendari acadèmic del curs 2017-2018, aprovat pel Consell de Govern de 4 de maig de 2017. 
 
Vista la delegació en la Comissió d’Afers Acadèmics de l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic 
administratiu per al curs acadèmic 2017-2018, acordada pel Consell de Govern de 4 de maig de 2017. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic administratiu del curs 2017-2018, per delegació del 
Consell de Govern.[Documentació] 

SEGON.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
  
Punt 5.2. Aprovació, si s’escau, de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de GrauSuperior als 

Graus. 
  
Acord 050/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de 
Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 

 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 

acadèmic en els estudis de grau per als cursos acadèmics 2016/2017. 
 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran 
ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de 
juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, el qual disposa que podran ser objecte 
de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de 
grau.[Documentació] 
SEGON.- Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

  
  
 
Punt 5.3. Modificació d’una activitat de reconeixement acadèmic per al curs 2017-2018. 
 

Acord 051/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 

reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-calendari-academicoadministratiu-curs-2017-18-CAA04072017
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-escau-convalidacio-creditsCiclesFormatiusGrauSuperior-CAA04072017
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representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2016-2017 i 2017-2018, aprovada en 

la sessió de la comissió de 30 de maig de 2017. 
 

Atès que degut a un error tipogràfic va ser aprovada una activitat de reconeixement acadèmic per uns crèdits 
erronis. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que els 
estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 

culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel 
Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, que 
regulen el reconeixement de les activitats abans esmentades. 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’activitat susceptible de reconeixement acadèmic per al 2017-2018. 
[Documentació] 
 
SEGON.- Encarregar al  vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
  
Punt 5.4. Informe sobre la modificació de la Normativa Acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 

  
Acord 052/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'informe sobre la modificació de la 
“Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol”. 
 

Vist l’Acord 7/2016, de 15 de desembre, del Claustre de la UAB, en què es demana a la Comissió d’Afers 
Acadèmics que obri un debat que condueixi, si s’escau, a la modificació de la normativa d’avaluació en els 
estudis de la UAB que aposti per una aplicació real de l’avaluació continuada en els estudis de la UAB. 

 
Vista la necessitat d’actualitzar el títol II –Matrícula- i el títol IV –Avaluació- del Text Refós de la Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, 

i de modificar els articles 54, 112, 114 i 115 i d’incorporar els articles 112 bis, 112 ter i la disposició final. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels articles 54, 112, 114 i 115 i la incorporació dels  articles 

112 bis, 112 ter i la disposició final al Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.  

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-una-activitat-reconeixement-academic-curs2017-18-CAA04072017
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SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

  
  

Punt 6.1. Creació de títols de grau. 
  
Acord 053/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de Grau que han 
estat presentades pels centres corresponents. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials.  
  

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 corresponents als estudis de primer 
cicle.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de grau. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

  
  

Punt 6.2. Aprovació de memòries de grau. 
  
Acord 054/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de memòries de grau presentades pels centres corresponents, i després de revisada la 

documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la 
seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 12 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció 
del títol de Grau. 
 

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 

de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols 
oficials i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, condicionats a l’aprovació del títol corresponent pels 
òrgans competents: 
 
• Ciències de l’Antiguitat 
• Globalització i Sostenibilitat   

• Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient   
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 7.1. Creació de títols de màster universitari. 
  

Acord 055/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de Màster 
Universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials.  
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 

  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement la creació dels títols de màster universitari. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  
Punt 7.2. Aprovació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 056/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de memòries de màster universitari presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 

exigits per a la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 

estudis. 
 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció 
del títol de Màster Universitari. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell 
de Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols 

oficials i de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva 
l’aplicació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
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PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels títols de màster universitari  

condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents: 
 

• Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants 
• Fisioteràpia en Pediatria 
• Interpretació de Conferències  
• Periodisme i Innovació en Continguts Digitals 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 8. Aprovació d’autoinformes d’acreditació. 

  
Acord 057/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d’aprovació de l’autoinforme per al 
procés d’acreditació de les titulacions del centre. 
  
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 

acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha 
de lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
  
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la renovació 

de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions del centre següent: 
 
· Escola d’Enginyeria 
 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords.   
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  
Punt 9. Afers de tràmit. 
  
Acord 058/2017, de 4 de juliol de 2017 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’informar sobre un nou programa 
d'estudis de de doble títol de màster en Integració Europea i en International Regional Studies, que tindrà 

vigència a partir del curs acadèmic 2017/2018, en el qual els estudiants obtindran el títol de màster universitari 
en Integració Europea per la Universitat Autònoma de Barcelona i el títol de màster en International Regional 
Studies per l’Institute of Public Administration and Management of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration, cadascun d’ells reconegut en el país participant. 
 

Atès el context de la creixent demanda d'internacionalització de l'educació superior i la recerca. 
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Atesa la voluntat de l’Institute of Public Administration and Management of the Russian Presidential Academy of 

National Economy and Public Administration i la Universitat Autònoma de Barcelona d'enfortir la relació ja 
existent i d’establir noves interaccions entre les respectives institucions. 

 
Havent examinat l'avantatge d'unir esforços en la creació, difusió i aplicació del coneixement, de compartir 
experiències i punts forts com a institucions innovadores amb l’objectiu d’augmentar mútuament la qualitat de 
l'ensenyament i la investigació. 
 
Vist el Títol XIII inclòs al Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 

regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, 
de 2 de juliol, aprovat per l'acord del Consell de Govern de 17 de juliol de 2012, que regula la normativa sobre 
programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de màster. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la signatura del conveni entre l’Institute of Public Administration and 
Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration i la Universitat 

Autònoma de Barcelona que regula el programa internacional conjunt conduent a l’obtenció del doble títol de 
màster universitari en Integració Europea i de màster en International Regional Studies.  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 

  
 

 I.5.2. Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 009/2017, de 6 de juliol de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 12 de maig de 2017.  
  
  
Punt 3. Informe sobre el Pla d’Acció Tutorial de la UAB i elevació al Consell de Govern per a la seva 

aprovació. 

  
Acord 010/2017, de 6 de juliol de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Vista la necessitat, atenent al marc normatiu vigent, de tenir un Pla d’Acció Tutorial de la Universitat Autònoma 

de Barcelona que garanteixi el dret a l’alumnat a rebre orientació i seguiment al llarg de tot els seus estudis per 
tal de facilitar l’orientació, l’adaptació i l’activitat acadèmica a l’entorn universitari, així com el seu 
desenvolupament professional inicial. 
  
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
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PRIMER.- Informar favorablement el Pla d’Acció Tutorial de la UAB. 

  
SEGON.- Elevar el Pla d’Acció Tutorial de la UAB al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

  
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
  
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

 
Punt 5. Aprovació de la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a estades i treballs de camp. Curs 2017-
2018. 
  
Acord 011/2017, de 6 de juliol de 2017 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 

  
Vista la necessitat de disposar d’uns ajuts adreçats a l’alumnat de centres propis de la UAB matriculat en 
ensenyaments oficials de grau que es trobi en una situació econòmica que no permeti participar en estades i 
treballs de camp programades fora del campus de la UAB, i que, per aquest motiu, no pugui superar una 
assignatura obligatòria de la titulació. 
  
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a estades i treballs de camp, que forma part del 

Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2017-2018.[Document] 
  
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
  
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a 

terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

 

 

I.5.3. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
  
Punt 2. Aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública per al 2017. 
  
Acord 043/2017, de 5 de juliol de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el que disposa l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per  a l’any 
2017 que estableix un 100% de taxa de reposició i que les universitats estan obligades a destinar, com a 
mínim, un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal 
investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3. Per altra banda, 
l’apartat 6 de l’esmentat article 19, estableix una taxa addicional per la regularització de places interines 
ocupades, durant tres anys com a mínim, a 31 de desembre de 2016. 

 
Atès que l'apartat 2 de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre  que aprova l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel respectiu òrgan de 
govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma o, si 
escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2017. 
 

 
Atès que l'Oferta d'Ocupació Pública de Personal Docent i Investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per al 2017 que es presenta inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-estudi-estades-treballs-camp-Curs-2017-2018_060717
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de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés i atès que aquesta oferta ha estat aprovada per 

la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya  
 

 
Vist l'article 18.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic en matèria de contractació de personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació de Personal Docent i Investigador 
2017,  i elevar-la al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
 
Segon.-  Encarregar al  vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  

Punt 4. Avaluació de les propostes del professorat emèrit per al curs 2017-2018. 
  
Acord 044/2017, de 5 de juliol de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos les propostes dels departaments, per als nomenaments del professorat emèrit pel curs 2017-2018. 
Document. 
 
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre,  d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que 

disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre 
professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat. 
 
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes 
de selecció del professorat emèrit. 
 

Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses 
ocasions, la darrera el 4 de maig de 2017, que regula el procediment per a la proposta de nomenament del 
professorat emèrit. 
 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a les propostes de 

professorat emèrit pel curs 2017-2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les següents propostes de nomenament de professorat 
emèrit: 
 

Argenter Giralt, Joan; Blanch Ribas Josep M; Bosch Gil, Josep Àngel; Cals Güell, Joan; Català Domènech, Josep 
Maria; Cinca Cuscullola, Juan Maria; Ferret Jacas, Joaquim; López Aguilar, Fernando; Maluquer de Motes, Jordi; 
Martínez Fernández, Francisco José; Mateo Pérez, Maria Rosario de; Moreno Sardà, Amparo; Oliva Cuyàs, 
Antoni; Pagès Blanch, Joan; Pavón Coloma, Diego; Quesada Casajuana, Daniel; Raymond Bara, Josep Lluis i 
Virgili Moya, Albert. 
 
SEGON. Posposar la valoració de dos dels candidats proposats pels departaments a la propera sessió de la 

Comissió de Personal Acadèmic. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 5. Avaluació de les propostes del professorat honorari per al curs 2017-2018. 
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Acord 045/2017, de 5 de juliol de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la convocatòria de professorat honorari per al curs 2017-2018 aprovada per resolució de data 9 de maig 
de 2017. 
  
Vistes les propostes dels departaments, per als nomenaments del professorat honorari per al curs 2017-2018. 
Document. 
 

Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes 
de selecció del professorat honorari. 
 
Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses 

ocasions, la darrera el 4 de maig de 2017, que regula el procediment per a la proposta de nomenament del 
professorat honorari, i atribueix la competència per al seu nomenament a la Comissió de Personal Acadèmic. 

 
Atès que en aquesta sessió de la Comissió es presentarà la documentació corresponent a les propostes de 
professorat honorari per al curs 2017-2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, les següents propostes de nomenament del professorat honorari: 
 
Barceló Coll, Joan; Bertrán Rusca, Joan; Brugués Domènech, Montserrat; Comellas Carbó, Maria Jesús; Cors 
Meya, Jordi; Cuartero Iborra, Francesc Josep; Estaún Ferrer, Santiago; Esteve Martínez, Isabel; Fontdevila 
Vivanco, Antonio; Genescà Garrigosa, Enric; Gili Folch, Eulàlia; Guàrdia Massó, Jaume; Izquierdo Rodríguez, 
Conrad; Lozares Codina, Carles; Martínez Alier, Joan;  Martínez Gázquez, José; Miguélez Lobo, Fausto; Moragas 

Spa, Miquel de; Murillo Puyal, Julio; Perinat Maceres, Adolfo; Prieto Arciniega, Alberto; Roche Olivar, Robert; 

Sanmartí Puig, Neus; Stolcke, Verena; Vergés Jaime, Joaquim; Yzuel Giménez, María Josefa. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 6. Proposta d’aprovació de complements retributius addicionals per mèrits de gestió del 
Personal Docent i Investigador Funcionari i Contractat. Avaluació 2016 . 
  
Acord 046/2017, de 5 de juliol de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que preveu que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions 
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a 
proposta del consell de govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, que estableix les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i que correspon a l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió 
del personal docent i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de 
docència i de gestió d’acord amb el procediment que aprovi. 
D’acord amb la resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 

certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador 
funcionari i contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a 
l'assignació de les retribucions addicionals. 
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 4 de maig de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
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Primer.- Aprovar la proposta de resolució d’avaluació dels complements autonòmics per mèrits de gestió del 

professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2016. [Document] 
 

Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords, així com la 
seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació. 
  

  

Punt 7. Avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB, convocatòria 2016 
  
Acord 047/2017, de 5 de juliol 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 dl 
Consell de Govern de data 14 de març 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 4 de maig de 2017, 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 situacions presentades en el desenvolupament de les 
convocatòries 2017 d’avaluació del professorat, els expedients dels quals i/o relacionats 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 de les valoracions de les Comissions d’Avaluació i dels responsables 
acadèmics (vicerector/s i degans/es i directors/res de centre) de les reclamacions presentades pel professorat 
amb proposta provisional desfavorable i d’aquell professorat que ha sol·licitat la revisió de la valoració 
assignada. [Document] 

 
Segon.- Analitzar i acordar les modificacions de les valoracions i propostes de resolució. 
 
Tercer.- Aprovar les resolucions de les convocatòries 2017 de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent 
del professorat de la UAB. 
 

Quart.- Aprovar la translació de les valoracions al format sol·licitat per AQU Catalunya i traslladar les 

resolucions. 
 

 
Cinquè.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords 
  

  

Punt 8. Transformació de les places ja dotades a la Unitat Docent de Parc Salut Mar. 
  
Acord 048/2017, de 5 de juliol 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. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovaciocomplements-retributius-addicionals-merits-gestio-PDIFC-05072017
http://www.uab.cat/doc/Avaluacio-activitat-docent-professorat-UAB-convocatoria2016-05072017
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Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

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

Vista la proposta de transformació de places ja dotades a la Unitat Docent del Parc de Salut Mar. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la transformació de places ja dotades a la Unitat Docent del Parc Salut Mar en 3 places 
d’agregat interí a 3 hores.[Document] 
  

SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 9. Annex a la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent i 

investigador per al curs 2017-2018. 
  
Acord 049/2017, de 5 de juliol de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el 
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la 
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el 
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 

regulen les modalitats de contracte de treball específic del personal investigador entre els que es troben  els 
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de 

personal docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 

Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
4 de maig de 2017. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 

Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 

 

Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria 
i el calendari per a la contractació de nou Personal Docent i Investigador per al curs 2017-2018 i atès que és 
necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, les places a convocar, els perfils, els membres de les comissions avaluadores i el 

calendari de l’annex de la convocatòria per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació per al 
curs 2017-2018. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 10. Afers de tràmit. 

http://www.uab.cat/doc/Transformacio-places-dotades-a-UnitatDocentParcSalutMar-05072017
http://www.uab.cat/doc/Annex-convocatoria-concursos-contractacio-nouPDI-pelcurs17-18--05072017
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Acord 050/2017, de 5 de juliol de 2017 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 
17 de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 4 de maig de 2017, el qual estableix la figura de 
l’investigador vinculat a la Universitat, concebut com aquella persona que exerceix tasques de recerca a la UAB 
per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació, i per a la transferència de 
coneixement i tecnologia, mitjançant un acord amb Universitats, centres de recerca o altres entitats públiques o 

privades, que continuen mantenint el contracte de treball amb l’entitat d’origen i són assignats a un 
Departament o Institut propi o participat de la UAB.   
 
Atès que el Centre de Visió per Computador (CVC) ha sol·licitat a la UAB que investigadors de les seva entitat 
puguin exercir tasques de recerca a la UAB. 
 

Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que aquest reconeixement 
requerirà l’aprovació de la Comissió de Personal Acadèmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el reconeixement com a investigadors vinculats a la UAB als senyors Anjan Dutta, Kaustubh 
Kulkarni, Luis Herranz Arribas i José Antonio Iglesias Guitián, investigadors del Centre de Visió per Computador, 
amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.  

 
SEGON.- Aprovar el reconeixement com a investigador vinculat a la UAB al senyor Joffre Gutiérrez Royo de l’ 
ICMAB – CSIC, amb destinació a l’Àrea de Gestió de la Recerca de la UAB.  
 
TERCER.- Aprovar el reconeixement com a investigadors vinculats a la UAB als senyors Jordi Oliver i Solà,  Julia 
Martínez Blanco i  Ramon Farreny Gaya de l’institució  Inèdit Innovació, S.L  amb destinació a l’ICTA. 

 

QUART.- Encarregar  al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
   

 
 

I.5.7. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
  
Acord 011/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 15 de maig de 2017  
  

  

Punt 3. Aprovació de la Convocatòria única ERASMUS+ ESTUDIS I UAB EXCHANGE PROGRAMME 
ESTUDIS per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 Ó 

120 ECTS amb mobilitats al segon semestre del curs 2017/18. 
  
Acord 012/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria Única Erasmus+ 
Estudis i UAB Exchange Programme Estudis per a estudiants matriculats en Màsters oficials pels curs acadèmic 
2017/18. 
 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i 

engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de 
l’educació. 
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Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra 

universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en 
el programa Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 

 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 

què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis per a estudiants 

matriculats en Màsters oficials pels curs acadèmic 2017/18.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

  
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió 
  

  

Punt 4. Aprovació de la Convocatòria única del Programa de mobilitat per estudis Erasmus+ i de la 
UAB Exchange Programme, curs acadèmic 2018-19 
  
Acord 013/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ 

Estudis i UAB Exchange Programme estudis per al curs 2017-18. 
 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i 

engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de 
l’educació. 
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra 
universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en 
el programa Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 

 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb 
les disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 

què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única del Programa de mobilitat per estudis Erasmus + i la UAB Exchange 
Programme, curs acadèmic 2018-2019.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  

  

Punt 5. Modificació de la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff 
Mobility for Training) 2017-18 

http://www.uab.cat/doc/%09%09AprovaciO-de-ConvocatOria-Unica-ERASMUS-ESTUDIS-UAB-EXCHANGE-PROGRAMME-ESTUDIS-17072017
http://www.uab.cat/doc/AprovacioConvocatoriaUnicaProgramamobilitatestudisErasmusUAB-ExchangeProgramme-17072017


BOUAB Núm. 153                      juliol i agost/2017 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 71 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

  
Acord 014/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ 
Estudis i UAB Exchange Programme estudis per al curs 2017-18. 
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de modificar la Convocatòria Erasmus+ de Personal 

per a Formació (Staff Mobility for Training) 2017-18 aprovada per acord 010/2017 de la Comissió de Relacions 
Internacionals i Política Lingüística de 15 de maig de 2017. 
  
Vist que aquest programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, 
amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats 
educatives i formatives del Personal d’Administració i Serveis. 

 
Vista la necessitat d’agilitzar el procés d’intercanvi per al PAS i el PDI i de modificar la convocatòria de forma 

que a la última resolució es pugui incloure el Personal Docent i Investigador. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel 
què fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. - Modificar la Convocatòria Erasmus+ de Mobilitat de Personal per a Formació (Staff Mobility for 
Training) 2017/18. [Document] 
 
SEGON. - Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals, l’execució i seguiment d’aquest acord. 

  

TERCER. - Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 6. Seguiment semestral de les actuacions del Pla de Llengües 2017 
  
Acord 015/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerectora de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües, aprovat pel Consell de Govern el 10 de 
desembre del 2015. El Pla de llengües de la UAB (2016-2020) es desplega en unes actuacions anuals. 
 

A la sessió de la Comissió de Política Lingüística del proppassat 23 de gener es van aprovar les actuacions del 
Pla de llengües per a l’any 2017. 
Durant la sessió s’informarà del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de llengües per a l’any 
2017. 
 
Per tot això, vista la conformitat del Gabinet Jurídic, es presenta a la Comissió de Política Lingüística de la UAB 
l’adopció, si escau, del següent 

 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla de Llengües per a l’any 2017. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-de-Convocatoria-Erasmus-Mobilitat-Personal-per-Formacio-17072017
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SEGON.- Encarregar al vicerector de relacions internacionals i de política lingüística l’execució i seguiment 

d’aquest acord. 
 

QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 7. Programa Summer Term 2018 
  
Acord 016/2017, de 17 de juliol de 2017 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 
 
Atès que a l’estiu de 2016 la UAB va organitzar per primera vegada el Summer term, una oferta d’assignatures 
en anglès especialment dissenyades per a estudiants internacionals en dos mòduls de tres setmanes cadascun, 

començant el 20 de juny i acabant a finals de juliol.  
 

Durant el curs 2016 – 2017 es  potencia i s’amplia aquesta iniciativa com a estratègia d’internacionalització i 
atracció d’estudiants internacionals a la nostra universitat. Es fa una crida a tot el campus i es seleccionen 13 
de 32 propostes. Finalment, s’imparteixen 12 assignatures. En l’edició del 16/17, el programa ha comptat amb 
més de 100 estudiants de més de 10 països. 
 
Finalment, en perspectiva que el curs 2017 – 2018 es consolidi el programa i pugui també ser una oferta 

atractiva per a estudiants locals que podrien completar la seva formació amb total reconeixement acadèmic de 
l’activitat en un entorn internacional dins de la UAB.  
 
Vista la necessitat de regular el desenvolupament del programa Summer Term.  
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les 

competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Proposta d’assignatures que configuraran el Programa Summer Term 2018. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions internacionals i de política lingüística l’execució i seguiment 

d’aquest acord. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

 
 
  

http://www.uab.cat/doc/Programa-Summer-Term-2018-17072017


BOUAB Núm. 153                      juliol i agost/2017 

 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 73 -     https://seuelectronica.uab.cat 

 
 

 

 
 

III.  Convenis institucionals 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Memorandum of understanding of 3th of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
University of Zagreb (Croatia). 
 

Memorandum of understanding of 5th of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
Shanghai Academy of Social Sciences. 

 
Memorandum of understanding of 6th of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
Changzhou University (China - Xina). 
 
Memorandum of understanding of 6th of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 

Hebei Finance University (China - Xina). 
 

Convenio de colaboración general de 24 de julio de 2017 entre la UAB y Secretaría del Medio Ambiente e 

Historia Natural del Estado de Chiapas (México-Mèxic). 
 
Convenio de colaboración general de 25 de julio de 2017 entre la UAB y la Universidad Cooperativa de 
Colombia. 
 
Memorandum of understanding of 27th of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) (Amazonia - Nazaré-Belém-Brasil). 

 
Memorandum of understanding of 31st of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
Pusan National University – Republic of Korea (Corea del Sud). 
 
Memorandum of understanding of 11th of August 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona 
and The Ohio State University, Columbus, Ohio (USA). 
 

Memorandum of understanding of 17th of August 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona 
and University of North Texas in Denton (USA). 
 
 

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

 
Contracte de 27 de juliol de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut 

d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), per a la cessió del dret d’ús d’equipaments -Lupa de Camp 
Clar-. 
 
Addenda 1ª de 27 de febrer de 2017 al conveni de 15 de juliol de 2016 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona , la Universitat de Barcelona i el Centre de Recerca Agrigenòmica, per a la realització del MU en 
Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals. 
 
Conveni de 28 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el 

Centre de Recerca Agrigenòmica - Curs acadèmic 2016-2017 (A. Clop Ponte). 
 
Conveni de 31 de març de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el 

Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya (A.LL.I.C) - Curs acadèmic 2016-2017 (A. Jubert Rosich) 
 
Adenda 1ª de 28 de abril de 2017 al convenio de 10 de junio de 2016 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona y la Universitat de Barcelona para la realización del MU en Psicología del Deporte y de la Actividad 
Física. 
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Conveni de 3 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Xarxa de Custòdia del Territori 
(XCT), per dur a terme treballs de fi de titulació relacionats amb la conservació del medi natural mitjançant 
metodologies de custòdia del territori. 
 

Conveni de 5 de maig de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Hoquei Club Sant Just per 
aspectes professionals i de recerca en matèria d'avaluació i formació integral de l'esportista. 

Addenda de 24 de maig de 2017 al conveni de 6 de juliol de 2016 entre la UAB i l’ Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) (Dr. Andreas Kamilaris). 

Addenda de 24 de maig de 2017 al conveni de 24 de gener de 2017, (per la qual es modifica la clàusula 
segona) entre la UAB i l’ Institut de Microelectrònica de Barcelona per al reconeixement d'investigadors vinculats 

(IVU's) (Dr. Andrej Stranz). 

Conveni de 30 de maig de 2017 entre la UAB i el Instituto de Microelectrònica de Barcelona del Consejo 

Superior de Investigacions Científicas per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) (Iñigo Martín 
Fernandez). 

 

Conveni de 7 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Institut Català de 
Nanociència i Nanotecnologia per a la cessió gratuïta del dret d'ús de petit equipament científic. 
 

Contracte de Tertulià de 8 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 

Conveni de 15 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació d'Ajut als Centres 
Educatius i Estudiants (ACACEE) per a la instal·lació i gestió d'un futbolí al costat del Bar de Ciències i 
Biociències. 
 

Addenda de 21 de juny de 2017 al conveni de 9 de setembre de 2014 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sobre tractament de dades en el Portal de 
la Recerca de Catalunya. 
 

Conveni de 27 de juny de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació GRODE per al 
desenvolupament del Projecte Xec3 (Xarxa Educativa per a la Construcció de Coneixement Compartit). 
 
Adenda de 1 de julio de 2017 al convenio de 10 de diciembre de 2007 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i Banco Santander, S.A - Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI). 
 

Addenda XIX de 6 de juliol de 2017 al conveni de 22 de setembre de 1998 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i el Banc de Sabadell - Curs acadèmic 2017-2018. 
 

Acord d’11 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’empresa Format en Formació 
Professional, SL, per a la cessió d'ús d'espais de les instal·lacions esportives del SAF de la UAB. 
 

Conveni de 12 de juliol de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el 

Centre de Visió per Computador (CVC) - Curs acadèmic 2016-2017 (L. Herranz Arribas) 
 

Agreement of 12nd of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and the Centre de Visió per 
Computador for the recognition of linked researchers 
 

Conveni de 12 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Notebloc per a l'edició i 
posterior entrega als estudiants de la UAB de la llibreta Notebloc. 
 

Encàrrec de gestió de 19 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola 
d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) per a la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació 
contínua del pla de formació de la UAB. 
Conveni de 24 de juliol de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat 

Autònoma de Barcelona (FUAB) per a la tramitació dels ajuts Erasmus del Personal Docent i d'Administració de 
la FUAB. 
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Convenio de colaboración de 31 de julio de 2017 entre la UAB y el Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas - Universidad de Guadalajara (CUCEA) - Jalisco (México-Mèxic), para el intercambio 
de estudiantes de doctorado. 

 
Agreement of 31th of July 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and the Russian 
Presidencial Academy of National Economy and Public (RANEPA) - Rússia – Rusia, agreement for double Master 
Degree Programme in European Integration of the Faculty of Law (UAB) and RANEPA. 
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III.  Nomenaments i cessaments 
 
 

III.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 
III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Nadal Tersa coordinador 
del Màster en Estudis Territorials i de la Població de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Nadal Tersa coordinador 
del Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge de la Facultat de Filosofia i 

Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor Lluís Ribas Xirgo coordinador 
del Grau de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (Smart Cities) de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor Joan Carles Llurdés Coit 

sotscoordinador de Geografia i Ordenació del Territori (Geografia en Xarxa) de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual nomena la senyora María Asunción Blanco 
Romero coordinadora del Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual nomena la senyora Maria Prat Grau 
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 

 
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor Vicent Fonollosa Pla degà de 
la Facultat de Medicina. 
 
 

III.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual el senyor Angel Cebollada Frontera cessa com a 
coordinador del Màster en Estudis Territorials i de la Població de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual el senyor Angel Cebollada Frontera cessa com a 
coordinador del Màster en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l’Ambient i el Paisatge de la Facultat de 

Filosofia i Lletres. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual el senyor Albert Selva O’Callaghan cessa com a 
vicedegà de Postgrau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual el senyor Albert Selva O’Callaghan cessa com a 

vicedegà de Postgrau de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual el senyor Manuel Armengol Carrasco cessa com 
a degà de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual la senyora Montserrat Claveria Nadal cessa com 
a coordinadora d’Estudis de Grau en Història de l’Art de Facultat de Filosofia i Lletres. 

 
Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual la senyora Anna Ortiz Guitart cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual el senyor Antonio Miguel Solana Solana cessa 
com a sotscoordinador de Geografia i Ordenació del Territori (Geografia en Xarxa) de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
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Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual la senyora Helena Troiano Gomà cessa com a 
coordinadora del Pràcticum del Grau en Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació. 

 
 

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

 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor David Urbano Pulido 
coordinador de Doctorat en Creació i Gestió d’Empreses (IDEM) del Departament d’Empresa, amb efectes del 
dia 12 de setembre de 2016. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual nomena la senyora Carme Casablancas Segura 

coordinadora de Docència del Departament d’Empresa (Campus Sabadell), amb efectes del dia 1 de gener de 
2017. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor Jordi Verdú Tirado secretari 
del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual nomena la senyora Montserrat Claveria Nadal 

directora del Departament d’Art i de Musicologia. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual nomena la senyora Concepció Márquez 
Bargalló directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
 
 

III.2.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual la senyora Gloria Estapé Dubreuil cessa com a 
coordinadora de Docència del Departament d’Empresa (Campus Sabadell), amb efectes del dia 31 de desembre 
de 2016. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de juliol de 2017, per la qual el senyor Asier Ibeas Hernández cessa com a 
secretari del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual el senyor Manuel Antonio Castiñeiras González 
cessa com a director del Departament d’Art i de Musicologia. 
 

Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual la senyora Digna Couso Lagarón cessa com a 
secretària del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual la senyora Maria Mercè Edo i Basté cessa com 
a directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 

 
Resolució de la rectora, de 12 de juliol de 2017, per la qual el senyor Jordi Barbé Garcia cessa com a 

secretari del Departament de Genètica i de Microbiologia. 
 
 

III.3. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2017, per la qual nomena el senyor Martí Marín Corbera director 
del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID – UAB), amb efectes del dia 20 de juny 
de 2017. 
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III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 de juliol de 2017,  per la qual la senyora Carme Molinero Ruíz cessa com a 
directora del Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID – UAB), amb efectes del dia 
19 de juny de 2017. 

 
 

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

 

III.4.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Jordi Hernández Sánchez 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Serveis TIC, del Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 
Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2016, per la qual nomena el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques, Documentació i 
Informació, del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

 
Resolució de la rectora, d’1 d’agost de 2017, per la qual delega en el senyor Albert Selva O’Callaghan la 
seva representació a la Comissió Mixta que preveu el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Fundació Salut i Envelliment per a la creació de la Càtedra de Recerca en Geriatria i Atenció de Llarga Durada 
per a Persones Grans, de data 23 de maig de 2017. 
 
Resolució del rector en funcions, de 2 d’agost de 2017, per la qual es designa el senyor Jordi Casademont 

i Pou com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al patronat de la Fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en substitució del senyor Antonio Escartin Siquier, amb 
efectes del dia 25 de juliol de 2017. 

 
 

III.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2016, per la qual el senyor Francesc Xavier Ribes Guardia cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Serveis TIC, del 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
 

Resolució de la rectora, de 5 de juliol de 2016, per la qual el senyor Francesc Xavier Ribes Guardia cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió funcional de Biblioteques, 
Documentació i Informació, del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
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IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 
 

IV.1.1. Resolucions  
 

Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 24 de juliol de 2017, per la qual es nomena 

el senyor Luis Grande Posa catedràtic d’universitat, a l’àrea de coneixement de Cirurgia de la especialitat de 
Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, amb destí a l’Hospital del Mar (BOE núm. 188, de 8 d’agost de 2017). 
 
 
 

IV.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 4 de 
juliol de 2017, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 5 places de gestor/a de qualitat 
amb dependència funcional de l’Oficina de Qualitat Docent, segons es detalla: 

 

Codi Nivell CE Destinació (Dependència Orgànica) Horari 

GQ01 22 2 Administració de Centre de CC. de l’Educació i de Traducció i 
Interpretació 

09:00 – 17:30 

GQ02 22 2 Administració de Centre de Ciències i Biociències 09:00 – 17:30 

GQ03 22 2 Administració de Centre de Dret i CC. Polítiques i Sociologia 09:00 – 17:30 

GQ04 22 2 Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria (1) 09:00 – 17:30 

GQ05 22 2 Administració de Centre d’Economia i Empresa (2) 09:00 – 17:30 
 

(1) Dependència compartida amb l’Administració de Centre de Veterinària. 
(2) Dependència compartida amb l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26 

de juliol de 2017, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió 
d’una plaça d’administratiu/iva especialista, segons es detalla: 
 

Denominació Nivell Destinació (Unitat Orgànica) Horari (teòric) 

Administratiu/iva especialista 21 Unitat de Promoció (*) 
Àrea de Comunicació i Promoció 

13:30 – 21:00 

 
(*) Informació i atenció a l’usuari (Plaça Cívica). 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 28 

de juliol de 2017, per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés a l’escala administrativa (subgrup 
C1), pel sistema de concurs oposició. 
 
 

IV.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 3 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Lucía Capilla 

Rodríguez per ocupar la plaça F01685 amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de Traducció i 
d’Interpretació – Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 5 

de juliol de 2017, per la qual s’adjudica la contractació indefinida d’un/a professor d’idiomes amb destinació al 
Servei de Llengües a la senyora Maria Cristina Pividori Gurgo. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
5 de juliol de 2017, per la qual s’ha resolt atorgar la provisió extraordinària i proposar el nomenament com a 
funcionari interí de l’escala tècnica, plaça de cap de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
(Administració de Centre de Ciències de la Comunicació) al senyor Tomàs Fabregat Anglès. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
10 de juliol de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de 
cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 d’agost de 2017 fins el 
dia 31 d’agost de 2017. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 10 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta 

Casanova Sagré, per ocupar la plaça F01667, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Psicologia – 
Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 10 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Àngels 
Guimerà Guinot, per ocupar la plaça L01041, adscrivint-la, funcionalment, a l’Oficina de Qualitat Docent i, 
orgànicament, a l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 10 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Rosa Maria 
Muñoz Fernández, per ocupar la plaça F04281 amb destinació a la Unitat d’Economia de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 

la rectora, de 10 de juliol 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, amb efectes del dia 1 de juliol 

de 2017 fins el dia 31 de juliol de 2017, en torn de nit. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 10 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mercè Audi 
Prieto per ocupar la plaça F01137 amb destinació a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 10 de juliol de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Ramon Queralt Canora, amb efectes del dia 1 de juliol de 
2017 fins el dia 31 de juliol de 2017, en torn de nit. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 

la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es modifica la categoria professional del senyor Daniel Ruiz 
Molina, en aplicació de la transformació del seu lloc de treball, amb destinació al Departament d’Arquitectura de 
Computadors i Sistemes Operatius – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jordi Grau i 

Roma, per ocupar la plaça F01609 amb destinació a la Gestió Acadèmica de Dret – Administració de Centre de 
Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Nélida Isabel 
Carmona Larrosa, per ocupar la plaça F01889 amb destinació al Departament de química – 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 18 d juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Cantero 
Rebollo, per ocupar la plaça F02209 amb destinació a la Gestió Econòmica de l’Administració de Centre de Dret 
i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

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

la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Emma Luengo 
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López, per ocupar la plaça F01485 amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències – 

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 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sílvia 
Gutiérrez Vergés per ocupar la plaça F01457 amb destinació a la Gestió Econòmica de Biociències – 
Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 

la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Irene 
Fernández Pérez, per ocupar la plaça F01661 amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i 
Sociologia – Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina amb caràcter definitiu, a la senyora Ariadna 
González Pujol, per ocupar la plaça F05571 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 signatura de 
la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria del 
Carmen González Silva, per ocupar la plaça F03839 amb destinació a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de 
l’Escola d’Enginyeria – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Isabel 
Gomà Rodríguez, per ocupar la plaça F02087, amb destinació a l’Institut de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es modifica la categoria professional del senyor Jordi 

Guerrero Zapata, en ampliació de la transformació del seu lloc de treball, amb destinació al Departament de 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 18 de juliol de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria José 
Fiter Mas de Xaxars, per ocupar la plaça F01273, amb destinació a la Unitat d’Administració de l’Àrea de Serveis 
Logístics i d’Administració. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 21 de juliol de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora M. Àngels 
Giménez Monteys al Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació – 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 21 de juliol de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Dolores Cruz 
Jiménez a la Unitat de l’Arxiu General i Registre – Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 26 de juliol de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Ramon Queralt Canora, amb efectes del dia 1 de 

setembre de 2017 i fins el dia 30 de setembre de 2017. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 26 de juliol de 2017, per la qual s’adscriu, provisionalment, per un període màxim de 6 
mesos, a la senyora Glòria Conesa Parras, al Departament d’Infermeria – Administració de Centre de Medicina, 
amb efectes del dia 14 de juliol de 2017. Temporalment, o parcialment, la senyora Gloria Conesa Parras podrà 
ser assignada al Departament de Medicina, per completar el seu període de formació referent a l’àmbit 

departamental. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 26 de juliol de 2017, per la qual es deixa sense efectes la resolució favorable de participació al 
programa de Teletreball de la senyora Gloria M. Farré Forrolla, de data 11 de juliol de 2017. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura, de 

26 de juliol de 2017, per la qual es modifica la resolució de la senyora Rebeca Pilar García Rueda, de data 6 
de juliol de 2017, en el sentit següent: 

 
 On diu: La prestació de serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 3 dies a la setmana, els 
 dilluns, dimarts i divendres, amb les tasques i les condicions pactades en el moment d’acolliment. 
 
 Ha de dir: La prestació de serveis en règim de teletreball es desenvoluparà 3 dies a la setmana, els 
 dimarts, dijous i divendres, amb les tasques i les condicions pactades en el moment d’acolliment. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 26 de juliol de 2017, per la qual es modifica la resolució de la senyora  Carmen López López, 
de 17 de juliol de 2017, en el sentit següent: 
 
 On diu: La incorporació al Programa de Teletreball es farà efectiva en data 16 de setembre de 2017 i 
 fins el 14 de juliol de 2018. 

 
 Ha de dir: La incorporació al Programa de Teletreball es farà efectiva en data 1 de setembre de 2017 i 
 fins el 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 28 de juliol de 2017, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei 
actiu, del senyor Juan de Dios Valera López, amb efectes del dia 23 de setembre de 2017. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 28 de juliol de 2017, per la qual s’extingeix el contracte de treball del senyor Santiago Ruiz 
Caballero, amb efectes del dia 28 d’agost de 2017. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de 

la rectora, de 28 de juliol de 2017, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei 
actiu de la senyora Rosa Tort Donada, amb efectes del dia 7 de setembre de 2017. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 28 de juliol de 2017, per la qual s’extingeix el contracte de treball del senyor Ramon molins 
Palomeque, amb efectes del dia 20 d’agost de 2017. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 28 d juliol de 2017, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei 
actiu, de la senyora Rosa Ramos Basa, amb efectes del dia 20 d’agost de 2017. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 31 
de juliol de 2017, per la qual s’adjudica el nomenament, amb caràcter interí, de tècnica superior de 
comunicació, amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) a la senyora Isabel Lopera 

Martínez. 
 
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 31 d’agost de 2017, per la qual 

s’adscriu la senyora Maria Genescà Palau com a Responsable de Gerència per a iniciatives i nous 
desenvolupaments. 
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