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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 12/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 21 de febrer de 2017. 
 

Acord 13/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

Vist l’article 7.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord 27/2013 pres pel Ple del Consell Social reunit el 3 de juny, pel qual s’aprova el nomenament del 
senyor Ramon Alberich Ferrer com a representant del Consell Social de la UAB en el patronat de la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB). 

Atès que en data 21 de març de 2017 s’ha rebut comunicat de la direcció jurídica de la FUAB en la que es 
comunica que el període pel qual el senyor Ramon Alberich va ser nomenat com a patró de la FUAB caduca el 
proper 26 de juny, és necessari que el Consell Social procedeixi a la seva renovació o a la designació de la 
persona que es consideri per a l’exercici d’aquest càrrec. 

Vist que, en el context exposat, el president del Consell Social, d’acord amb el  senyor Ramon Alberich Ferrer, 
proposa la renovació del càrrec d’aquest com a representant del Consell Social en el patronat de la Fundació 
UAB. 

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

S'acorda: 

1)    Renovar el càrrec del senyor Ramon Alberich Ferrer en representació del Consell Social de la UAB com a 
patró de la Fundació Autònoma de Barcelona (FUAB). 

2)   Comunicar aquest acord a la directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació Universitat Autònoma 
de Barcelona, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

 

Acord 14/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist l’article 96 de la Llei 1/2033, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist l’article 7.4 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’article 221.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats pel Claustre General en la 
sessió de 22 de maig de 2003 i publicats al DOGC el 22 d’octubre de 2003, que regula la composició de la Mesa 
de Contractació Pública a la UAB, i pel qual ha d’haver, entre d’altres, un representant designat pel Consell 
Social. 

Vist que aquesta representació l’ostenta la senyora Sònia Hernández Tejada, secretària del Consell Social. 

Vista la necessitat de que en cas de no poder assistir a la mesa de contractació, pugui ser substituïda per la 
senyora Concepció Ibáñez Aranda, tècnica del Consell Social. 

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

S'acorda: 

1)    Autoritzar la senyora Concepció Ibáñez Aranda perquè assisteixi com a representant del Consell Social en 
les meses de contractació pública de la UAB, en substitució del/la secretari/a executiu/va del Consell Social en 
aquelles reunions de les meses de contractació pública a les quals no li sigui possible assistir. 

2)    Comunicar aquest acord al vicerector d'Economia i de Campus, la vicegerent d'Economia i la cap de la 
Unitat de Contractació. 

 

Acord 15/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2016 (document PLE 
11/04-2017). 

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

Vist l d’acord CE 23/2017 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 30 de 
març de 2017, que estableix:1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament 
del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2016; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació 
sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2016. 

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

S'acorda: 

El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre la previsió de tancament del pressupost 
de la UAB corresponent a l’exercici 2016. 

 

Acord 16/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

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

Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2017. 
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Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2017 presentat per la 
Gerència (document PLE 12/04-2017). 

Vist l’acord CE 24/2017 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 30 de març 
de 2017, que estableix:1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del 
pressupost de la UAB de l’exercici 2017a 28 de febrer de 2017; 2) Presentar al Ple del Consell Social la 
informació sobre el seguiment del pressupost 2016 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer 
d’aquest acord. 

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: 

El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre el seguiment del pressupost de la UAB 
de l’exercici 2017 a 28 de febrer de 2017. 

 

Acord 17/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

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

Atès que per acord PLE 25/2016 del Ple del Consell Social de la UAB reunit el 2 de juny s’acorda ratificar els 
acords dels òrgans de govern dels consorcis, entre els quals es troba el Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, 
pel qual es modifica els estatuts, per adaptar-los a la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i els articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa que estableix el 
règim jurídic aplicable als consorcis en matèria d'efectes i procediment de separació dels membres de consorcis 
i liquidació dels consorcis, en els termes del document PLE 13/04-2017. 

Atès que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va manifestar la seva voluntat de separar-se del Consorci. 

Atès que en sessió de data 26 d’octubre de 2016 el Consell de Govern del Consorci va acordar: (i) manifestar la 
voluntat de continuar amb el consorci, un cop haver manifestat la separació per part de la Universitat Oberta de 
Catalunya; (ii) aprovar inicialment la modificació dels estatuts en els termes del document PLE 14/04-2017, així 
como la seva nova denominació de ‘Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB); i (iii) sotmetre’l a 
informació pública i notificar-lo als membres associats perquè presentin les esmenes que considerin adients. 

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

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

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

Vista la conformitat de la Gerència i del Gabinet Jurídic.   



BOUAB Núm. 150                          abril/2017 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 5 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

Vist l’acord 34/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 23 de març, en virtut del qual s’acorda 
manifestar la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona de seguir pertanyent al Consorci Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona i ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona, C en sessió de data 26 d’octubre de 2016 pel qual es va aprovar la modificació dels 
estatuts de l’esmentat. 

Vist l’acord CE 21/2017 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 30 de març 
de 2017, que estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1) 
Manifestar la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona de seguir pertanyent al Consorci Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona, C; 2) Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut Infància i 
Adolescència de Barcelona, C en sessió de data 26 d’octubre de 2016 pel qual es va aprovar la modificació dels 
estatuts de l’esmentat consorci en els termes del document CE 22/03-2017; 3) Encarregar al vicerector de 
Projectes Estratègics i Planificació l'execució i el seguiment d’aquest acord; 4) Comunicar el present acord al 
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

S'acorda: 

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

2)    Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C en 
sessió de data 26 d’octubre de 2016 pel qual es va aprovar la modificació dels estatuts de l’esmentat consorci 
en els termes del document PLE 14/04-2017. 

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

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

 

Acord 18/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

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

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

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

-        Cànon: La cessió d’ús d’espais no comporta el pagament de cap cànon. 
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-        Despeses de manteniment: Totes les despeses de funcionament seran assumides per la UAB, excepte pel 
que fa a la despesa derivada de la Línia telefonia que serà assumida per Amics de la UAB.  

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

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

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

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

Vist l’article 28 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Vist l’acord 31/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 23 de març, en virtut del qual s’acorda la 
cessió d’espais de la Torre Vila Puig a l’Associació d’Amics de la UAB. 

Vist l’acord CE 28/2017 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 30 de març 
de 2017, que estableix:Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)Revocar l’apartat Quart de l’Acord del Ple del Consell Social 02/2016, de 22 de febrer pel qual es va 
‘Autoritzar la formalització d’un conveni de cessió d’ús gratuït d’espais amb la Fundació Alumni i Amics de la 
UAB –actualment Fundació Alumni de la UAB- un cop aquesta s’hagi constituït, en virtut del qual la Universitat 
Autònoma de Barcelona cedeixi l’ús gratuït a la fundació de nova creació de la Torre Vila-Puig, pel termini de 
cinc anys renovables expressament en terminis iguals i consecutius de cinc anys fins el màxim legalment 
permès’; 2)Autoritzar la cessió a l’Associació d’Amics de la UAB l’ús dels espais que es passen a identificar, en 
els següents termes:  

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

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

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

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

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

Amics de la UAB també gaudirà el dret, prèvia reserva, de disposar l’ús gratuït de les sales de reunions A i B 
per a les reunions de la seva Junta. 
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3)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord; 4)Encarregar el Vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del 
punt primer d’aquest acord; 5)Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; 6)Notificar el present acord a la Fundació Alumni de la UAB i a 
l’Associació d’Amics de la UAB. 

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

S'acorda: 

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

2)  Autoritzar la cessió a l’Associació d’Amics de la UAB l’ús dels espais que es passen a identificar, en els 
següents termes:   

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

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

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

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

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

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

3)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 

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

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

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

 

Acord 19/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

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

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

Atès que el Patronat de la Fundació UAB de 22 de desembre de 2016, en execució dels anteriors acords, va 
acordar (i) l’aprovació del balanç de cessió global de l’actiu i passiu, tancat a 31 d’agost de 2.016  (document 
PLE 15/04-2017); (ii) l’aprovació del projecte de cessió global de l’actiu i passiu, presentat per la liquidadora 
única a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (document PLE 16/04-2017) (iii) 
l’aprovació de l’informe de la liquidadora única de cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (document PLE 17/04-2017); (iv) l’aprovació de la cessió global de 
l’actiu i passiu. 

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

Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 

Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord 37/2017 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 23 de març en virtut del qual s’acorda la 
liquidació i conseqüentment l’extinció de SERVEIS DE TURISME I D’HOSTELERIA CAMPUS, S.A UNIPERSONAL, 
mitjançant la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA. 

Vist l’acord CE 29/2017 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 30 de març 
de 2017, que estableix: Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1) 
Aprovar la liquidació i conseqüentment l’extinció de SERVEIS DE TURISME I D’HOSTELERIA CAMPUS, S.A 
UNIPERSONAL, mitjançant l’aprovació incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de 
modificaciones estructurales de las Sociedades de Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de 
l’entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2.016 i, d’acord amb el Projecte de cessió 
global d’actiu i passiu (documents CE 31/03-2017 i CE 32/03-2017) i segons l’Informe de la liquidadora única 
(document CE 33/03-2017), ratificant l’acord del patronat de la Fundació de 22 de desembre de 2016; 2) 
Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord; 
3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu i a la Societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

S'acorda: 

1)  Aprovar la liquidació i conseqüentment l’extinció de SERVEIS DE TURISME I D’HOSTELERIA CAMPUS, S.A 
UNIPERSONAL, mitjançant l’aprovació incondicional de la cessió global de l’actiu i passiu a favor de la 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA en el marc de la Ley 3/2009 de 3 de abril, de 
modificaciones estructurales de las Sociedades de Capital, amb subrogació en tots els drets i obligacions de 
l’entitat extingida, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2.016 i, d’acord amb el Projecte de cessió 
global d’actiu i passiu (documents PLE 15/04-2017 i PLE 16/04-2017) i segons l’Informe de la liquidadora 1)    
única (document PLE 17/04-2017), ratificant l’acord del patronat de la Fundació de 22 de desembre de 2016.                              

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

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu i a la Societat Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus SA. 
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Acord 20/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social 

Exposició de motius 

Ateses les peticions de creació de títols de màsters i de diplomes de postgrau que han estat presentades a 
l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de 
creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (documents PLE 18/04-
2017, PLE 19/04-2017, PLE 20/04-2017, PLE 21/04-2017, PLE 22/04-2017, PLE 23/04-2017, PLE 24/04-2017, 
PLE 25/04-2017, PLE 26/04-2017). 

Vist l’acord  23/2017 pres en la reunió del Consell de Govern de 23 de març en relació a la proposta de creació 
de màsters propis i diplomes de postgrau. 

Vist l'acord CA 06/2017 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 30 de març de 2017, 
que estableix: 

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

1)    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 

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

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

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

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

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

d)   Diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic 

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

f)     Diploma de postgrau en Gràfica Narrativa al segle XXI 

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

h)    Diploma de postgrau en Turisme i Humanitats 

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

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

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

c)   Màster en Direcció de Negocis Internacionals a Euroàsia, que passa a denominar-se màster en Direcció de 
Negocis Internacionals a Euroàsia/ Euroasian International Business, amb efectes des del curs 2007-2008. 
Màster en Turisme i Humanitats. Patrimoni Material i Immaterial, que passa a denominar-se màster en Turisme 
i Humanitats, amb efectes des del curs 2014-2015. 
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d)   Màster en Microcirurgia Reconstructiva, que passa a denominar-se màster en Microcirurgia 
Reconstructiva/Reconstructive Microsurgery, amb efectes des del curs 2010-2011. 

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

f)     Diploma de postgrau en Microcirurgia en ORL maxilofacial, que passa a denominar-se diploma de postgrau 
en Microcirurgia en ORL maxil·lofacial/Head and Neck Reconstructive Microsurgery, amb efectes des del curs 
2010-2011. 

g)   Diploma de postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Extremitat Inferior, que passa a denominar-se 
diploma de Postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Extremitat Inferior/Reconstructive Microsurgery of the 
Lower Limb, amb efectes des del curs 2010-2011. 

4)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 
acords primer, segon i 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. 

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

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

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

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  

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

S'acorda: 

1)    Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 

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

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

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

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

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

d)   Diploma de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic  

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

f)     Diploma de postgrau en Gràfica Narrativa al segle XXI  

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

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

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

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

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

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

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

f)     Diploma de postgrau en Microcirurgia en ORL maxilofacial, que passa a denominar-se diploma de postgrau 
en Microcirurgia en ORL maxil·lofacial/Head and Neck Reconstructive Microsurgery, amb efectes des del curs 
2010-2011. 

g)   Diploma de postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Extremitat Inferior, que passa a denominar-se 
diploma de Postgrau en Microcirurgia Reconstructiva en Extremitat Inferior/Reconstructive Microsurgery of the 
Lower Limb, amb efectes des del curs 2010-2011. 

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

5)    Comunicar el present acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
 
I.2. Comissions del Consell de Govern 
 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
  
Acord 029/2017, de 18 d'abril de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
 
ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 28 de marc de 2017 

 
Acord 030/2017, de 18 d'abril de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol de Grau propi que 
ha estat presentada pels centres corresponents. 
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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 f i 171.1 del Estatus de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre creació d’ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i 
formació permanent. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la creació del títol de grau propi:   

• Grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles. 
 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
   
  
Acord 031/2017, de 18 d'abril de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
 
Vista la proposta de memòria del Grau propi presentada pel centre corresponent, i després de revisada la 
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva 
aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
 
Vist l'article 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 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, segon cicle i formació permanent que 
condueixen a l’obtenció de títols oficials i de  títols propis  i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les 
modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del grau propi, condicionat a l’aprovació del 
títol corresponent pels òrgans competents i a la revisió tècnica per l’Oficina de Qualitat Docent: 
 

• Grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Acord 032/2017, de 18 d'abril de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les noves propostes de 
programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2018-2019. 
 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre 
l’arquitectura de titulacions a la UAB. 
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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 les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB per al curs 
2018-2019. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
Acord 033/2017, de 18 d'abril de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la petició de creació d’un nou títol de diploma de postgrau que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, 
i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els 
requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, 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 del títol de diploma de postgrau.  
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Acord 034/2017, de 18 d'abril de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de pla d’estudis de diploma de postgrau presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits 
per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre 
els plans d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016, pel que 
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fa a les competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans 
d’estudis de tots els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols 
propis i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau següent, 
condicionat a l’aprovació del títol corresponent pels òrgans competents:  
- Diplomatura de Postgrau en Comunicació i Gastronomia: Salut, Sostenibilitat i Cultura  
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 035/2017, de 18 d'abril de 2017, Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits 
per la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests 
estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències 
sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes 
aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment de l’acord 
primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
 
I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 016/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
 
ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio_CAA18042017
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Aprovar l'acta de la sessió de 7 de març de 2017 
  
 
 Acord 017/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l'article 9 de la Llei 1/2014, de 27 de gener de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, 
que regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament 
previstos. 
 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l'exercici econòmic. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2017, aprovat per Acord de Consell Social de 21 
de desembre de 2016, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de 
l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2016 al pressupost de la UAB de 
2017, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 23 de novembre de 2016 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2017 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 
informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector 
d’Economia i de Campus resoldrà. 
 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2016 al pressupost 
2017 pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
 
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 
2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació  de les  
instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2016 al 
pressupost de la UAB de 2017. [Document]  
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
   
 
Acord 018/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data 31 de desembre de 2016. 
 
Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de dates 17 de febrer, 7 de març,  4 de maig, 30 de 
juny,  26 de setembre, 27 d’octubre  i 23 de novembre de 2016 per les quals s’aproven les modificacions de 
crèdit en data  31 de  gener, 19 de febrer, 15 d’abril, 10 de juny,  31 d’agost de 2016, 10 d’octubre, 8 de 
novembre i 20 de desembre de 2016 respectivament. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2016 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu 
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de 
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i 
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  

http://www.uab.cat/doc/%09Informe-sobre-aplicacio-instruccio-romanents-credit-exercici-2016-pressupost2017-210417
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Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en data 31 de desembre de 2016. [Document] 
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Acord 019/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data  31 de març  de 2017. 
 
Vistos  els Acords de la Comissió d’Economia i Organització de data 31 de gener de 2017.  
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017 que, pel que fa a les modificacions de crèdit, preveu 
que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de 
transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i 
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  31  de març de 2017. [Document] 
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
 
Acord 020/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre la programació del  PIU 2017. 
 
Atès que el document presentat conté informació relativa a les quantitats programades i executades  per a 
l’exercici  de 2017.  
 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla 
d'inversions universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les 
universitats públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
 
Vist l'article 10, apartat 1 lletra a)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per  l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 
2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’instruccions per al 
seguiment del pla pluriennal d’inversions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacions-credit-31-desembre-2016-210417
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ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar de la proposta de programació del PIU 2017. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
   
 
Acord 021/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els 
principis d'evitar els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, 
entre d'altres.  
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 
19 de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.  
 
Vista la proposta de convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals 
als laboratoris  de la UAB per a l’any 2017. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc 
de treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi 
destinat a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.  
 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució 
d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d'administració i d’organització.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2017 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de 
riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2017. [Document] 
 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
 
Acord 022/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que 
l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els 
principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar,  i de combatre els riscos en origen, 
entre d’altres.  
  
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 
19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva. 
   
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc 
de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els 
equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans 
tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.  
  
Vista la proposta de convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 
2017.2011 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011. 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  26 de gener de 2017, 
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució 

http://www.uab.cat/doc/ProgramacioPla-Inversions-Universitaries-2017-210417
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d’assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d’administració i d’organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 02/2017 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 
2017. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
  
 
Acord 023/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat emès en data 5 d’abril de 2017 pel vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 13/2017 de subministrament d’una 
aplicació informàtica per a l’Àrea de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona d’acord amb els imports i 
anualitats que s’inclouen al mateix. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses 
plueriennals. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit 
pressupostari suficient per atendre-les. 
 
 
Vist l’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals, el qual estableix que correspon a la 
Comissió d’Economia i 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. 
 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de l’eina per a la gestió de la 
recerca universitària i  l’existència de crèdit suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació 
número 13/2017. [Document] 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
   
  
Acord 024/2017, de 21 d'abril de 2017, Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat emès en data 23 de març de 2017 per la vicegerent d’Economia  d’existència de crèdit suficient 
per atendre la despesa corresponent a la contractació número 3/2017  del Servei de  Prevenció Aliè amb els 
imports i anualitats incloses al mateix. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017 pel que fa a les despeses 
plueriennals. 
 
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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-compra-EquipsProteccioIndividual-EPI-any-2017-210417
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Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social en data 30 de març de 2017 ha ratificat la proposta de 
despesa pluriennal per a la Contractació del Servei de Prevenció Aliè. 
 
Vist l’Acord de Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Ratificar  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 3/2017. 
[Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l’execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
I.2.3. Comissió d’Investigació 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 008/2017, de 20 d'abril de 2017, Comissió d'Investigació 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 27 de març de 2017 
 
Acord 009/2017, de 20 d'abril de 2017, Comissió d'Investigació 
 
Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona considera que la publicació de revistes periòdiques de recerca de 
qualitat és una valuosa eina per a la transferència de coneixement i una important contribució al prestigi 
acadèmic i científic de la nostra institució. Amb l'objectiu d'incentivar la millora constant d'aquestes revistes i 
garantir la seva estabilitat econòmica, la UAB manté des de fa anys un programa específic d’ajuts econòmics a 
les revistes periòdiques de recerca. 
 
Vist que l'any 2014 es va posar en marxa un nou model d'ajuts basat en la signatura de contractes-programa 
vinculats al compliment d'objectius entre la UAB i aquestes revistes, amb la finalitat d'establir les bases per 
garantir un suport institucional estable que permetés a les revistes treballar per millorar gradualment els seus 
estàndards de qualitat, o per mantenir-los en cas que haguessin assolit un nivell de reconeixement òptim. 
 
Vist que a finals de 2016 s'ha complert el termini de venciment de la majoria de contractes-programa signats 
per la UAB amb les revistes.  
 
Atès que la competència sobre l'àmbit de revistes periòdiques de recerca recau actualment en el Vicerectorat de 
Relacions Institucionals i de Cultura, que mitjançant la present convocatòria té la voluntat de mantenir el model 
de finançament basat en la signatura de contractes-programa vinculats a objectius per als propers quatre anys. 
 
Atès que l'actual convocatòria seguirà el model de finançament de les revistes a partir de la signatura d'un 
contracte-programa vinculat al compliment d'objectius i que les revistes periòdiques de recerca hauran de 
complir els requisits establerts per poder participar a la convocatòria, i a més obtenir un mínim de 8 punts en 
els criteris de valoració si disposen actualment de contracte-programa, o un mínim de 4 punts en cas contrari, 
per poder optar a rebre un ajut.  
 
Atès que el Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura de la UAB signarà amb les revistes que 
obtinguin millor puntuació un contracte-programa on s'establiran els objectius que la revista haurà de complir 
durant els següents 4 anys i l'import anual de l'ajut, condicionat a l'aprovació de les corresponents dotacions 
econòmiques en el pressupostos anuals de la UAB. 
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Atès que la quantitat assignada a cada revista serà resultat de l'aplicació dels criteris establerts per aquesta 
convocatòria. Tanmateix, durant la vigència del contracte-programa la revista haurà de complir els requisits 
establerts al punt 7 de la convocatòria, referents al compliment dels objectius i a la justificació dels ajuts. 
Atès que la quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 75.000 € per a l'any 2017. 
 
Vistes les bases de la convocatòria establertes al document 1. 
 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts a la publicació de revistes periòdiques de recerca 2017-2020 amb un 
import màxim per l’any 2017 de 75.000 €, d’acord amb les bases establertes. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords al director del Servei de Publicacions, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
 
 
I.2.4. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 021/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió del dia 16 de març de 2017. 
  
 
Acord 022/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al 
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 1 de 
desembre de 2016. 
 
Atesa la conveniència de modificar i completar la regulació continguda en la secció 3a del capítol II del Títol 1er 
del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa al professorat emèrit i al professorat honorari. 
 
Vista la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa al professorat emèrit elaborada 
per la subcomissió de la Comissió de Personal Acadèmic creada a tal efecte en data 26 d’octubre de 2016. 
 
Vist l'article 18.4 a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes 
que haurà d’aprovar el Consell de Govern sobre disposicions normatives en matèria de personal acadèmic i de 
personal investigador en formació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Emetre un informe favorable sobre la proposta de modificació del Reglament de personal acadèmic en 
relació amb el professorat emèrit i el professorat honorari i elevar-la al Consell de Govern perquè l’aprovi. 
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Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
   
 
Acord 023/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016 pel qual es va aprovar el document “Model i 
criteris de priorització de les places de catedràtic d’universitat. 
 
Ateses les previsions del model en el sentit que els esmentats criteris seran vàlids per a la convocatòria de 
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 i s’hauran de revisar abans de la convocatòria de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2017 amb la finalitat que es mantinguin en les convocatòries dels anys 2017, 2018 i 2019 i 
que atesa l’especificitat dels departaments clínics de les unitats docents hospitalàries, els criteris es revisaran 
també en aquells aspectes que afectin específicament als esmentats departaments.   
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Emetre un informe favorable sobre la modificació del document “Model i criteris de priorització de les 
places de catedràtic d’universitat” i elevar-lo al Consell de Govern perquè l’aprovi.  
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
   
 
Acord 024/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2016 pel qual es va aprovar el document “Model i 
criteris de priorització de les places d’Agregat. 
 
Ateses les previsions del model en el sentit que els esmentats criteris seran vàlids per a la convocatòria de 
l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 i s’hauran de revisar abans de la convocatòria de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2017 amb la finalitat que es mantinguin en les convocatòries dels anys 2017, 2018 i 2019 i 
que atesa l’especificitat dels departaments clínics de les unitats docents hospitalàries, els criteris es revisaran 
també en aquells aspectes que afectin específicament als esmentats departaments.   
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Emetre un informe favorable sobre la modificació del document “Model i criteris de priorització de les 
places d’agregat” i elevar-lo al Consell de Govern perquè l’aprovi. 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
   
 
Acord 025/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen 
els requisits del professorat lector. 
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Vista la proposta d’incorporació de professorat lector per al curs 2018/2019, que consta a l’annex adjunt.  
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Emetre un informe favorable sobre la proposta de document “Incorporació de professorat lector per al 
curs 2018-2019” i  elevar-lo al Consell de Govern perquè l’aprovi. 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
  
 
 
Acord 026/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el document de reconeixement per docència impartida en anglès, per participació en el Programa Argó i en 
cursos MOOC aprovat per la Comissió de Personal Acadèmic en data 30 d’octubre de 2014.  
 
 
Atès que és voluntat de la Universitat reconèixer la tasca que desenvolupa el professorat que participa en 
activitats docents diferents de les que apareixen reconegudes en el Model de Dedicació Acadèmica de la UAB. 
 
Vista la proposta de reconeixement d’altres activitats docents que consta a l’annex adjunt. 
 
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.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la modificació del document de reconeixement de mèrits docents. [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
  
  
Acord 027/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
 
ACORDS 
 
Per assentiment, la Comissió de Personal Acadèmic acorda aprovar la composició de la subcomissió d’aquesta 
Comissió que elaborarà un model de les plantilles dels departaments de la UAB, que estarà formada per les 
següents persones: el vicerector de Personal Acadèmic; la delegada de la rectora per al Personal Acadèmic; 
quatre directors de departament d’aquesta Comissió, un per cada àmbit; dos membres dels representants dels 
treballadors, un del comitè i l’altre de la JPDI que puguin ser de fora d’aquesta Comissió; dos professors 
representants del Claustre, i el cap de l’Àrea de Personal Acadèmic. 
   
 
Acord 028/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 22 dels Estatuts de la UAB que preveu que correspon als departaments coordinar i impartir els 
ensenyaments en les seves àrees de coneixement i especialitats d’acord amb els plans d’estudis i la 
programació docent de les facultats i escoles. 
  
Vist l’article 6.2 dels Estatuts de la UAB que preveu que la Universitat, a fi i efecte d’acomplir els seus objectius, 
vetlla perquè totes les seves estructures i serveis disposin dels recursos humans i materials per a garantir el 
nivell de qualitat i l’exercici de l’activitat universitària, així com que es faci un ús eficaç i eficient dels recursos. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-document-reconeixement-meritsdocents-26042017
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Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic, de data 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els criteris 
d’assignació de recursos de professorat als Departaments per al curs 2017-2018. 
 
Vist l’article 18.1 b) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, aprovada per acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de 
la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon aprovar i suprimir les dotacions de professorat 
per als departaments i les unitats docents. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar les dotacions de professorat a les unitats docents hospitalàries per al curs 2017-
2018.[Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
  
  
Acord 029/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de 
personal docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera 
l’1 de desembre del 2016. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el 
marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la 
finalitat de contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el 
desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els 
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
 Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 5 de maig de 2016 per la qual s’aprova la 
convocatòria i el calendari per a la contractació de nou Personal Investigador en Formació i Investigador 
Postdoctoral per al curs 2016-2017 i atès que és necessari ampliar l’esmentada convocatòria amb noves places. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria de concursos per a la contractació de personal docent i investigador per al curs 
2017-2018, per delegació del Consell de Govern.[Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
 

http://www.uab.cat/doc/Propostadotacions-professorat-UnitatsDocentsHospitalaries-26042017
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-personal-docent-investigador-percurs17-18-26042017
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Acord 030/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 
2002. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern 
de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la 
darrera l’1 de desembre del 2016. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016 
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la 
Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió 
de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de places assistencials de catedràtic 
d’universitat vinculades a l’Institut Català de la Salut.[Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
 
 
Acord 031/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes 
a aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats 
Autònomes establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 
2002. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern 
de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la 
darrera l’1 de desembre del 2016. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016 
i publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord 
de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la 
Comissió de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió 
de places de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-places-assistencials-catedratic-universitat-vinculadesInstitutCatalaSalut-26042017
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ACORDS 
 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la convocatòria de places assistencials de professorat 
agregat vinculades a l’Institut Català de la Salut. [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic que executi aquest acord i en faci el seguiment. 
  
  
Acord 032/2017, de 26 d'abril de 2017, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que 
per encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de 
les universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic és 
agent de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a 
les competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran incidències detectades en el desenvolupament de la 
convocatòria 2017 d’avaluació del professorat, els expedients podran consultar-se  a l'Oficina de Qualitat 
Docent. (oqd.avaluacio@uab.cat) 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Donar-se per assabentada del desenvolupament de la convocatòria 2017 del tram docent autonòmic i 
de l’avaluació de l’activitat docent. [Document] 
 
Segon. Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria 2017 d’avaluació de l’activitat docent 
del professorat. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat per fer-los efectius. 
 
 
 
I.2.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 002/2017, de 19 d'abril de 2017, Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes 
Estratègics 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió del dia 24 de febrer de 2017. 
  
  
 Acord 003/2017, de 19 d'abril de 2017, Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes 
Estratègics 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-places-assistencials-agregat-vinculadesInstitutCatalaSalut-26042017
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-llistaprovisional-admesos-eclosos-convocatoria2017-26042017
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Atès que la convocatòria SMART MONEY 2017 és un instrument propi de la Universitat Autònoma de Barcelona 
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 l’objectiu final de la convocatòria és la concessió d’ajuts per accelerar el procés de transferència de 
coneixement dels grups de recerca de la UAB per tal de  captar la inversió especialitzada (Smart Money) o socis 
industrials interessats en un desenvolupament conjunt. 
 
Atès que la quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 75.000 € per a l'any 2017. 
 
Vistes les bases de la convocatòria establertes al document 1. 
 
Vist l’article 22.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió de 
Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de 
transferència de coneixements. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts 2017 del Programa Smart Money amb un import màxim per l’any 
2017 de 75.000 €. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  
   
  
 

  

http://www.uab.cat/doc/Proposta-de-convocatoria-Smart-Money-19-04-2017
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II.  Circulars, instruccions   

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

[tornar a l’índex] 
 
Resolució del gerent, de 3 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu el lloc de treball d’auxiliar de serveis 
(L02763), grup 4, CLT P, a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). 
 
Resolució del gerent, de 19 d’abril de 2017, per la qual es transforma els llocs de treball de gestor/a 
(F06727, F06729, F06731 i F06733), grup A2, nivell 22.1, en gestor/a de qualitat, grup A2, nivell 22.2, i 
adscriure’ls orgànicament a les administracions de centre que es determinin i funcionalment a l’Oficina de 
Qualitat Docent. 
 
Resolució del gerent, de 20 d’abril de 2017, de reordenació de l’Àrea de Comunicació i Promoció i canvi de 
denominació de les unitats funcionals. 
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III.  Convenis  

institucionals 
 
 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Carta de intención, de 21 de diciembre de 2016, entre la UAB y la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 30 de juny de 2015 de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l'Administració de la Generalitat per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (Pràctiques Generalitat 
Catalunya). 
 
Conveni de 21 de juliol de 2015 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ICUB, a través del Museu de 
Cultures del Món de Barcelona, per a l’Organització del simposi internacional 'La mirada europea a Amèrica, a 
partir del 1914: museus, col·leccions i investigacions' (25 a 27 de novembre de 2015). 
 
Addenda 5a, d’1 de desembre de 2015, al conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’ Fundació 
Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, per al reconeixement de personal investigador 
vinculat (IVU) de data 10 de maig de 2013 per la qual es prorroga aquest conveni pel curs 2015-2016. 
 
Conveni de 19 de gener de 2016 per a la participació de professorat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a la Fundació UAB (FUAB) i la gestió del espais en el marc de l'activitat de l'Escola Fundació UAB 
(fUABf). 
 
Acord marc, d’1 de març de 2016, per a la futura creació d'un Grup de Treball Conjunt i de generació de 
coneixement entorn l'empresa social i establiment d'un YUNUS Social Business Centre a Barcelona. 
 
Conveni de 19 d’abril de 2016 que estableix les condicions per les quals la Universitat Autònoma de 
Barcelona transferirà a la Fundació Autònoma Solidària l'import de la subvenció atorgada per l'AGAUR per 
garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT 2015). 
 
Acuerdo de 2 de mayo de 2016 por el que las Instituciones Titulares del SIELE (Servicio Internacional de 
Evaluación de la Lengua Española) ofrecen a la Universitat Autònoma de Barcelona que participe como 
"Universidad Asociada al SIELE". 
 
Addenda 1a, de 30 de juny de 2016, al conveni entre la UPF, la UAB, la UdG i la UOC per a la realització del 
Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal. 
 
Addenda 5a, d’11 d’octubre de 2016, al conveni de col·laboració acadèmica entre la Infermeria, Fisioteràpia 
i la Fundació Escoles Universitàries Gimbernat relatiu a diferents titulacions de Màster Universitari  en 
Infermeria, Fisioteràpia i coneixements en l'àmbit de la salut. 
 
Addenda 3a, de 25 d’octubre de 2016, al conveni per establir el marc de col·laboració acadèmica i 
econòmica entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Salut i Envelliment en relació a la docència 
del Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària. 
 
Addenda 5a, de 25 de novembre de 2016, al conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut 
de Recerca Hospital de Sant Pau i la Fundació de Gestió Sanitària de l`Hospital de Sant Pau pel reconeixement 
d'investigadors vinculats (IVU). 
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Conveni de 29 de novembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana 
Cooperació al Desenvolupament per a l’anàlisi de conflictes i processos de pau com a eina per al disseny de 
polítiques de prevenció de conflictes i construcció de pau. 
 
Conveni de col·laboració d’1 de desembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, 
mitjançant la Càtedra Affinity, i el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Cos d'Agents Rurals) per al 
desenvolupament de projectes en l'àmbit de la relació entre l'ésser humà i els animals de companyia. 
 
Conveni de 24 de gener de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació La Caixa per a 
l'organització del Cicle de Conferències "Referències per repensar l'educació" (Barcelona, 2, 9 i 16 de febrer de 
2017). 
 
Conveni de 2 de març de 2017 entre el Consorci d'Educació de Barcelona, el Programa Escola Nova 21, l'ICE 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Associació de Mestres Rosa Sensat per desenvolupar les xarxes 
d'aprenentatge "xarxes pel canvi". 
 
Conveni de 6 de març de 2017 entre l’Autoritat del Transport Metropolità i la Universitat Autònoma de 
Barcelona per organitzar la I Conferència Europea de Mobilitat Sostenible a les Universitats (març de 2017) en 
el marc del Projecte Life U-Mob. 
 
Convenio de 21 de noviembre de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el Instituto de 
Microelectrónica de Barcelona-Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC, para regular la utilización por parte 
del CEPHIS-UAB y el IMB-CNM (CSIC) de equipos aportados al laboratorio de electrónica impresa PRINTELAB 
(ubicado en el IMB-CNM). 
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IV.  Estructures bàsiques  

i participació en altres centres 
 
 
 
IV.1. Administració universitària  

[tornar a l’índex] 
 
Resolució del gerent, de 20 d’abril de 2017, de reordenació de l’Àrea de Comunicació i Promoció i canvi de 
denominació de les unitats funcionals. 
 
Noves unitats: 
 

- 2826 – Unitat de Comunicació 
- 2827 – Unitat de Promoció 
- 2828 – Unitat d’Audiovisuals i Multimèdia 

 
Aquestes unitats passen a substituir les següents: 
  

- 2540 – Unitat de Comunicació Institucional i Científica i Relacions amb els Mitjans 
- 2542 – Unitat de Promoció de Grau i de Postgrau 
- 2553 – Servei d’Audiovisuals i Multimèdia de l’ICE 
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V.   Nomenaments  

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

[tornar a l’índex] 
 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2017, per la qual nomena el senyor Miquel Domènech Argemí 
coordinador de la celebració del 50è aniversari de la UAB. 
 
 
V.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 
 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 d’abril de 2017, per la qual nomena la senyora Judit Castellà Mate 
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la rectora, de 3 d’abril de 2017, per la qual nomena la senyora Olga Serradell i Pumareda 
vicedegana de Pràctiques i de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual nomena el senyor Sebastià Giralt Soler 
sotscoordinador dels Graus Combinats i sotscoordinador del Grau d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i 
Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual nomena el senyor Oscar Jané Checa coordinador 
del Grau d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual nomena la senyora María del Carmen Picallo 
Soler coordinadora del Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual nomena el senyor Félix Retamero Serralvo 
coordinador del Màster en Identitat Europea Medieval de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual nomena el senyor Manuel Santirso Rodríguez 
coordinador general de Programes d’Intercanvi de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 
V.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 d’abril de 2017, per la qual la senyora Melina Aparici Aznar cessa com a 
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la rectora, de 3 d’abril de 2017, per la qual la senyora Teresa Sordé Martí cessa com a 
vicedegana de Pràctiques i de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual el senyor Ángel J. Gallego Bartolomé cessa com 
a coordinador del Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual el senyor Sebastià Giralt Soler cessa com a 
sotscoordinador d’Estudis dels Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual el senyor Sebastià Giralt Soler cessa com a 
sotscoordinador d’Estudis de Grau en Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
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Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com a 
coordinadora del Màster en Identitat Europea Medieval de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Grau en Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
 
 
V.3. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2017, per la qual nomena la senyora Cristina Escobar Urmeneta 
coordinadora del Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes, Especialitat Anglès del Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura i de les Ciències Socials. 
 
Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2017, per la qual nomena la senyora Melinda Ann Dooly Owenby 
coordinadora de Doctorat de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament de Didàctica de 
la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. 
 
 
V.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2017, per la qual la senyora Melinda Ann Dooly Owenby cessa com 
a coordinadora del Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes, Especialitat Anglès del Departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura i de les Ciències Socials. 
 
Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2017, per la qual la senyora Anna Cros Alavedra cessa com a 
coordinadora de Doctorat de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament de Didàctica de 
la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials. 
 
 
V.4. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 18 d’abril de 2017, per la qual designa el senyor Francisco Javier Lafuente 
Sancho, vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, representant, en substitució seva, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona al Pacte Nacional per a la Indústria.  
 
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2017, per la qual nomena el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis, 
vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la 
Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Rehabilitació Guttmann. 
 
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2017, per la qual nomena el senyor Armand Sànchez Boanstre, 
vicerector de Recerca i de Transferència, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió 
Mixta de l’Institut Universitari de Rehabilitació Guttmann. 
 
Resolució de la rectora, de 21 d’abril de 2017, per la qual s’esmena la resolució de data 20 d’abril de 
2017, del senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis, nomenant-lo representant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. 
 
Resolució de la rectora, de 21 d’abril de 2017, per la qual s’esmena la resolució de data 20 d’abril de 
2017, del senyor Armand Sànchez Bonastre, nomenant-lo representant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann. 
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V.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2017, per la qual el senyor Lluís Tort Bardolet cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de 
Rehabilitació Guttmann. 
 
Resolució de la rectora, de 20 d’abril de 2017, per la qual el senyor Manel Sabés Xamaní cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de 
Rehabilitació Guttmann. 
 
Resolució de la rectora, de 21 d’abril de 2017, per la qual s’esmena la resolució de data 20 d’abril de 
2017, del senyor Lluís Tort Bardolet, per la qual aquest cessa com a representant de la Universitat Autònoma 
de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Gutmann. 
 
Resolució de la rectora, de 21 d’abril de 2017, per la qual s’esmena la resolució de data 20 d’abril de 
2017, del senyor Manel Sabés Xamaní, per la qual aquest cessa com a representant de la Universitat Autònoma 
de Barcelona a la Comissió Mixta de l’Institut Universitari de Neurorehabilitació Gutmann. 
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VI.  Convocatòries  

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

[tornar a l’índex] 
 
 
VI.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 6 d’abril de 2017, per la qual es nomena la senyora Anna Cima Mollet 
catedràtica d’universitat del Departament de Matemàtiques, a l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada 
(BOE núm. 96, de 22 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 6 d’abril de 2017, per la qual es nomena el senyor Jordi López Sintas catedràtic 
d’universitat del Departament d’Empresa, a l’àrea de coneixement Comercialització i Investigació de Mercats 
(BOE núm. 96, de 22 d’abril de 2017). 
 
Resolució de la rectora, de 18 d’abril de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professor agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7359,  de 28 d’abril de 2017): 
 

Referència: AL/16/239 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Química física 
Departament al qual està adscrita: Química 
Perfil docent: Termodinàmica química  
Perfil investigador: Química física. Estratègies 

computacionals pel disseny de 
metal·loenzims artificials i 
metal·lofàrmacs 

Adjudicació: Jean-Didier Maréchal 
 
Resolució de la rectora, de 21 d’abril de 2017, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professor agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7360, de 2 de maig de 2017): 
 

Referència: AL/16/241 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o especialitat: Literatura Espanyola 
Departament al qual està adscrita: Filologia Espanyola 
Perfil docent: Literatura espanyola contemporània 
Perfil investigador: Literatura espanyola. Literatura de 

l’exili republicà de 1939 
Adjudicació: José Ramón López García 

 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades 
de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 145, de 19 de juny de 2017): 
 

Identificador de la plaça: ATU00235 
Referència: CU/16/09 
Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Medicina interna 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia 
Perfil investigador: Medicina hepatologia 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 
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Identificador de la plaça: ATU00241 
Referència: CU/16/11 
Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Medicina interna 
Perfil docent: Medicina i cirurgia 
Perfil investigador: Medicina vascular 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 

 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques, segons es 
detalla (DOGC núm. 7396, de 22 de juny de 2017): 
 

Identificador de la plaça: AAG00367 
Referència: AL/16/250 
Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 
Àrea de coneixement: Psiquiatria 
Especialitat: Psiquiatria 
Perfil docent: Psiquiatria 
Perfil investigador: Psiquiatria d’enllaç 
Destí: Hospital Germans Trias i Pujol 

 
Identificador de la plaça: AAG00363 
Referència: AL/16/251 
Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Nefrologia 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia 
Perfil investigador: Medicina Nefrologia i 

Transplantament Renal 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
Identificador de la plaça: AAG00365 
Referència: AL/16/252 
Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 
Àrea de coneixement: Psiquiatria 
Especialitat: Psiquiatria 
Perfil docent: Psiquiatria 
Perfil investigador: Psiquiatria TDHM 
Destí: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
Resolució de la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de nou personal docent i investigador per al curs 2017-2018, segons es detalla: 
 
Places convocades per Departaments Associats PIF Postdoc 
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura  1  
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 3   
Departament d’Enginyeria Electrònica  3  
Departament de Física 8 4  
Departament de Ciència Animal i dels Aliments 2   
Departament d’Economia i d’Història Econòmica 1 2 1 
Departament d’Empresa  4  
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular  8  
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 4   
Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental 25   
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 1   
Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 1 3  
Departament de Ciències de la Computació  4  
Departament de Ciència Política i de Dret públic  1  
Departament de Pedagogia Sistemàtica Social 5   
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Departament de Química  8 1 
Departament de Medicina i Cirurgia Animals 1   
Departament de Geologia 7 1  
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 2   
Departament de Genètica i de Microbiologia 1 10  
Departament de Psicologia Social 2   
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 20   
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 4   
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 2 5  
Departament de Biologia Animal, Vegetal i d’Ecologia 9 2  
Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius  3  
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 6   
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 1   
Departament d’Infermeria 4   
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 2 6  
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes  1  
Departament de Pedagogia Aplicada   1 

 
 
 
VI.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 3 
d’abril de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 places de 
tècnica especialista de laboratori, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 
TL01 3 L Departament de Física – Adm. de Centre de Ciències i Biociències 09:00 – 17:30 
TL02 3 L Servei d’Estabulari – Adm. de Centre de Medicina 09:00 – 17:30(1) 
TL03 3 L Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals – Adm. de Centre de 

Veterinària 
09:00 – 17:30 

TL04 3 L Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals – Adm. de Centre de 
Veterinària 

09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 20 
d’abril de 2017, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 
7 places d’administratiu/iva, segons es detalla: 
 

Codi Nivell CE Destinació (Unitat Orgànica) Horari (teòric) 
DIV01 18 1 Unitat d’Anàlisi d’Estructures – Àrea de Personal d’Administració i 

Serveis 
9:00 – 17:30 

DIV02 18 1 Unitat de Formació – Àrea de Personal d’Administració i Serveis 9:00 – 17:30 
DIV03 18 1 Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal - Àrea de Personal 

d’Administració i Serveis 
9:00 – 17:30 

DIV04 18 1 Unitat d’Administració – Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 9:00 – 17:30 
DIV05 18 1 Unitat d’Administració – Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 9:00 – 17:30 
DIV06 18 1 Unitat d’Administració – Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 9:00 – 17:30 
DIV07 18 1 Suport Administratiu – Gabinet Jurídic 9:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 20 
d’abril de 2017, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 
7 places d’administratiu/iva, segons es detalla: 
 

Codi Nivell CE Destinació (Unitat Orgànica) Horari (teòric) 
EA01 18 1 Equip Administratiu – Àrea d’Economia i Finances 9:00 – 17:30 
EA02 18 1 Equip Administratiu – Àrea d’Economia i Finances 9:00 – 17:30 
GE01 18 1 Gestió Econòmica – Administració de Centre de Ciències i 

Biociències 
9:00 – 17:30 
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GE02 18 1 Gestió Econòmica – Administració de Ciències de l’Educació i 
Traducció i Interpretació 

9:00 – 17:30 

GE03 18 1 Gestió Econòmica – Administració de Centre de Dret i Ciències 
Polítiques i Sociologia 

9:00 – 17:30 

GE04 18 1 Gestió Econòmica – Administració dels Serveis del Campus de 
Sabadell 

9:00 – 17:30 

UE01 18 1 Unitat d’Economia – Escola de Postgrau 9:00 – 17:30 
 
Resolució del vicerector d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 20 d’abril 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 Equip Administratiu – Institut de Ciències de l’Educació 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 24 
d’abril de 2017, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
responsable de serveis, amb destinació a la Unitat de Coordinació de l’Àrea de Planificació de Sistemes 
d’Informació, amb ubicació territorial al SID de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 24 
d’abril de 2017, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte de 
relleu a temps complert, d’un/a professor/a d’idiomes amb destinació al Servei de Llengües. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
26 d’abril de 2017, per la qual s’anuncia la provisió extraordinària de la plaça de gestor/a amb destinació a la 
Unitat Tècnica de Processos Acadèmics (Àrea d’Afers Acadèmics), segons s’indica: 
 
Subgrup Nivell CE Destinació  Horari  

A2 24 1 Unitat Tècnica de Processos Acadèmics 
Àrea d’Afers Acadèmics 

9:00 – 17:30 h 

 
 
 
VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Carolina Delgado 
González, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1197 a la Unitat de Relacions Laborals i 
Gestió de Personal – Àrea de PAS. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Ariadna González 
Pujol, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP2729 a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola 
de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Esteban Alcántara 
Aguilera, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1665 a la Gestió Acadèmica de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Èlia Soriano 
Costa, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1715 a la Gestió Acadèmica de la Facultat 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, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Esther Labrador 
Agustín, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP4077 a la Gestió Econòmica de Ciències de 
l’Educació, de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Concepció 
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Palazón Aviñó, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP3491 a la Gestió Acadèmica i Suport 
Logístic 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, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Montoriol 
Vilajosana, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP5999 a la Unitat d’Ingressos de l’Àrea 
d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Àngels 
Boncompte Bonfill, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP5443 a la Gestió Acadèmica de 
Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
d’1 d’abril de 2017, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de 
cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat 
Garvin Carmona, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1433 a la Gestió Acadèmica de 
Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Jordi Martínez 
Milian, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP2015 al Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l’Educació de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Mònica Jardí 
Vinagre, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1549 a la Gestió Econòmica de la Facultat 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, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Ana Antonia 
Medina Gómez, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1243 a la Unitat de Nòmines i 
Seguretat Social de l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Anna Maria 
Doroteo Rojas, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP0217 al Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria del Mar 
Jorba Escribano, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP5441 a la Gestió Acadèmica de 
Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat 
Paredes Canals, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP3721 a l’Oficina de Projectes 
Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Lluís Trulls Pararols, 
funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1477 a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Miriam Lázaro 
Díez, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP2005 al Departament de Didàctica de la Llengua, 
de la Literatura i de les Ciències Socials. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Lluïsa Romero 
Ballesteros, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP2771 a l’Institut de Neurociències, 
Administració de Medicina. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Ernesto Castaños 
Moreno, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP6191 al Departament de Periodisme i Ciències 
de la Comunicació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Alejandro López 
Español, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP4269 al Departament de Telecomunicacions i 
Enginyeria de Sistemes 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, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Jordi Badosa 
Ortuño, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP2467 al Departament de Psiquiatria i Medicina 
Legal. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, d’1 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat 
Andrés Díaz, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça FPP1637 a la Gestió Acadèmica de 
Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 3 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyor Araceli Martos 
Valverde, funcionària de ‘escala de gestió, per tal d’ocupar la plaça F02465, com a cap de la Unitat d’Economia 
de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 4 
d’abril de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la 
provisió d’una plaça de responsable de projectes júnior, amb destinació al Servei d’Informàtica (Sistemes), 
proposant el senyor Javier Enrique Romero per a ocupar-la. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 5 d’abril de 2017, per la qual es deixa sense efectes la resolució de comissió de serveis de 18 
de febrer de 2015, del senyor Jordi Alfonso Quintana, amb efectes del dia 17 d’abril de 2017. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 5 d’abril de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María Victòria 
Ciriano Nogales, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03229, amb destinació a la Unitat 
de Gestió de Dades de Recursos Humans de l’Àrea de Personal acadèmic, Investigador en Formació i de Suport 
a la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 6 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, provisionalment, a la senyora Josefa Murillo Sánchez, 
laboral del grup LG3L, al Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Facultat de Veterinària). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 6 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, provisionalment, per un període màxim de 6 mesos, a 
la senyora Glòria Conesa Parras, funcionària de l’escala administrativa, a la Unitat d’Història de la Medicina – 
Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 6 
d’abril de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la 
provisió de tècnic/a especialista, amb destinació a la Unitat de Serveis a la Comunitat de l’Àrea de Serveis 
Logístics i d’Administració, proposant el senyor Alfonso Almagro López, per a ocupar-la. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
18 d’abril de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, 
per a la provisió de 2 places de l’escala administrativa, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar, en el torn de promoció, la plaça amb destinació a la Unitat de Coordinació dels Serveis 
Científicotècnics de l’Àrea de Gestió de la Recerca al senyor Mateu Company Sánchez. 
 

2. Declarar deserta la plaça amb destinació al Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 19 d’abril de 2017, de correcció d’errada de la resolució de data 1 d’abril de 2017, per la qual 
s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Isabel Boncompte Bonfill, funcionària de l’escala de gestió, per 
ocupar la plaça FPP5443 (A2, nivell 22.1)a la Gestió Acadèmica de Biociències, segons es detalla: 
 
 On diu: Àngels Boncompte Bonfill, ha de dir: Isabel Boncompte Bonfill 
 On diu: (A2, nivell 22.1), ha de dir: (A2, nivell 22.2) 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 19 d’abril de 2017, de correcció d’errada de la resolució de data 1 d’abril de 2017, per la qual 
s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Concepció Palazón Aviñó, funcionària de l’escala de gestió, per 
ocupar la plaça FPP3491 (A2, nivell 22.1) a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de l’Escola d’Enginyeria, 
segons es detalla: 
 
 On diu: (A2, nivell 22.1), ha de dir: (A2, nivell 22.3S) 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 19 d’abril de 2017, de correcció d’errada de la resolució de data 1 d’abril de 2017, per la qual 
s’adscriu amb caràcter provisional, a la senyora Èlia Soriano Costa, funcionària de l’escala de gestió, , per 
ocupar la plaça FPP1715 (A2, nivell 22.1) a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l’Educació, segons 
es detalla: 
 
 On diu: (A2, nivell 22.1), ha de dir: (A2, nivell 22.3) 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 19 d’abril de 2017, de correcció d’errada de la resolució de data 1 d’abril de 2017, per la qual 
s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Lluís Trulls Pararols, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la 
plaça FPP1477 (A2, nivell 22.1) a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències, segons es detalla: 
 
 On diu: (A2, nivell 22.1), ha de dir: (A2, nivell 22.2) 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 19 d’abril de 2017, de correcció d’errada de la resolució de data 1 d’abril de 2017, per la qual 
s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria del Mar Jorba Escribano, funcionària de l’escala de 
gestió, per ocupar la plaça FPP5441 (A2, nivell 22.1) a la Gestió Acadèmica de Biociències, segons es detalla: 
 
 On diu: (A2, nivell 22.1), ha de dir: (A2, nivell 22.2) 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 d’abril de 2017, de correcció d’errada de la resolució de data 24 d’abril de 2017, per la 
qual es resol concedir a la senyora Ana Maria Puig Alcobe, l’excedència voluntària, per un període mínim de 
quatre mesos i màxim de quinze anys, amb efectes del dia 12 de maig de 2017, es detalla la següent 
modificació: 
 
 On diu: Amb efectes del dia 12 de maig de 2017 
 Ha de dir: Amb efectes del dia 13 de maig de 2017 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 d’abril de 2017, de correcció d’errada de la resolució de data 1 de febrer de 2017, per la 
qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de grup de vigilants , al 
senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 de gener de 2017 fins el dia 1 de gener de 2017, en 
torn de nit,  es detalla la següent modificació: 
 
 On diu: Amb efectes del dia 1 de gener de 2017 fins el dia 1 de gener de 2017 
 Ha de dir: Amb efectes del dia 1 de febrer de 2017 fins el dia 1 de febrer de 2017 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 d’abril de 2017, per la qual es concedeix a la senyora Ana Maria Puig Alcobe l’excedència 
voluntària, per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys, amb efectes del dia 12 de maig de 
2017. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 24 d’abril de 2017,  per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, al senyor Xavier Cabrera 
Majoral, per ocupar la plaça com a administratiu especialista amb destinació al Departament de Psicologia 
Bàsica, Evolutiva i de l’Educació – Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 
25 d’abril de 2017, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs públic de contractació temporal, 
mitjançant contracte de relleu a temps complet, d’un/a responsable de projectes júnior, amb destinació al 
Servei d’Informàtica (Producció i Explotació de Sistemes i Comunicacions). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
25 d’abril de 2017, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça de 
cap de la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques de l’Escola de Postgrau, proposant la 
senyora Pilar Chavarrías Álvarez per a ocupar-la. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 25 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Francisca Prieto 
Tamayo per ocupar la plaça com a administrativa especialista amb destinació al Departament d’Enginyeria 
Química, Biològica i Ambiental – Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serves, per autorització de signatura de 
la rectora, de 25 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Elena Jiménez 
Navau, per ocupar la plaça com a administrativa especialista 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 26 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a las enyora Inmaculada 
Mañas Segura, per ocupar la plaça com a administrativa responsable amb destinació a la Gestió Econòmica de 
l’Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 
26 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Loida Ibars Samaniego per 
ocupar la plaça F001179, amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat, de l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
26 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, al senyor Mateu Company Sánchez, per 
ocupar la plaça F01849 amb destinació a la Unitat de Coordinació dels Serveis Cientificotècnics de l’Àrea de 
Gestió de la Recerca. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual es concedeix a la senyora Carmen Pérez Sánchez la situació 
d’excedència voluntària per interès particular, per un període de 2 anys i una durada indefinida. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 27 d’abril de 2017, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, a la senyora Melina Rodríguez 
Marin, per ocupar la plaça com a administrativa especialista amb destinació a la Unitat Integrada de Suport 
Administratiu del Departament de Filologia Catalana i del Departament de Filologia Espanyols de l’Administració 
de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 28 d’abril de 2017, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Elena 
Martin Blanco per ocupar la plaça L00241 a l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de 
la rectora, de 28 d’abril 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. 
 
 

 
 
 
 
 



BOUAB Núm. 150                          abril/2017 
 

 

.  Universitat Autònoma de Barcelona   - 42 -     https://seuelectronica.uab.cat 
 
 

 
 
 
 
 

 
Secretaria General 

Edifici A – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Tel.: 93 581 1336 – Fax: 93 581 2000 

sec.general@uab.cat 
www.uab.cat 

 

mailto:sec.general@uab.cat
mailto:sec.general@uab.cat
mailto:sec.general@uab.cat

	I. Disposicions generals i acords d’òrgans col legiats d’àmbit general
	II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general
	III. Convenis institucionals
	IV. Estructures bàsiques i participació en altres centres
	V. Nomenaments i cessaments
	VI. Convocatòries i resolucions de places
	I. Disposicions generals i acords
	d’òrgans col legiats d’àmbit general
	Acord 12/2017, de 5 d’abril de 2017, del Consell Social

	I.2. Comissions del Consell de Govern
	II.  Circulars, instruccions
	i altres resolucions d’àmbit general
	III.  Convenis
	institucionals
	IV.  Estructures bàsiques
	i participació en altres centres
	V.   Nomenaments
	i cessaments

