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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 50/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Acta de la sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018 
 

ACORDS  

 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018. 
  
 
Acord 51/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Extinció d’un títol de grau propi 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció d’un títol de grau propi que ha 
estat presentada pel centre corresponent (document 1, document 2). 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que fa a la impartició d’altres ensenyaments 
conduents a l’obtenció de títols no oficials.  
  
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 

  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord  84/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2018 pel qual ACORDS 
la proposta de supressió del grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles. 
  
Vist l’acord CA 25/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 3 d’octubre, en virtut del qual 

ACORDS informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la supressió 
del títol de grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles; 2) Encarregar al vicerector de Programació 

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

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

1)  Aprovar la supressió del títol de grau propi en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles.   
 
2)  Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord.  

 
3)  Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 52/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 

 
Modificació de títols de màsters propis. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Ateses les peticions de modificació de títols de màster propi 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 modificació d'aquest tipus de títols (document 1,  document 2 ). 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

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

  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2018 s’ha pres l’acord 85/2018 en el 
qual s’aprova la proposta de modificació del títols de màster propi. 
  
Vist l’acord CA 26/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 3 d’octubre, en virtut del qual 

ACORDS informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
modificació del títols de màster propi següents: a) Màster en Atenció d’Infermeria a la Persona amb Problemes 
Cardíacs, que passa a denominar-se màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes 
Cardiovasculars, i b) Màster en Etologia Clínica, que passa a denominar-se màster en Etologia d’Animals de 
Companyia; 2) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
del punt primer d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que 

porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

                                                                                              
ACORDS  
  
1)    Aprovar la modificació del títols de màster propi següents: 
  
a)   Màster en Atenció d’Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs, que passa a denominar-se màster en 
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars. 

  
b)   Màster en Etologia Clínica, que passa a denominar-se màster en Etologia d’Animals de Companyia. 

  
2)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment del punt 
primer d’aquest acord. 
  

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 53/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2017. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2017 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-

Casas Auditors Consultors, S.L (document 1). 
  
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord CE 79/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 

corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document 1; 2) Presentar al Ple del Consell Social 
l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2017 per a la seva informació. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2017 per a la seva informació i anàlisi,  
  

ACORDS  
  
1)   Donar-se per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2017, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)   Posar a disposició del gerent i de la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB l’informe de comptes anuals 

agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2016, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

 
 
 
Acord 54/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat de la UAB Fundació 
Parc de Recerca UAB.  

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  

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

  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 

2017 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 14 
de juny de 2018 (document 1). 
  
Vist l’acord CE 80/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de 
l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar 

aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent 
i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 

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

 
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que 
consta al document 1.  
 
2)   Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
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Acord 55/2018, de 30 d’octubre de 2018, deL Plenari del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 

UAB-Firms, SL.  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2017 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 29 de març 
de 2018 (document 1). 
  
Vist l’acord CE 81/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 

econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, SL, d’acord amb el que 
consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent 
de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

ACORDS  

  
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, 
SL, d’acord amb el que consta al document 1. 
  
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 56/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
  
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.  

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 

memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 
reunió del Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2018 (document 1). 
  
Vist l’acord CE 82/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 

s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
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Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al 
vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la 
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS  
  
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 

patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1.  
 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  

 

Acord 57/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Alumni UAB.  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

  

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Alumni UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 7 de maig de 2018 (document 1). 
  

Vist l’acord CE 83/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la 
Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni UAB. 

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

  
ACORDS  
  
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 

patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1.  
 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni 
UAB. 
  

 
Acord 58/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 

Fundació Hospital Clínic Veterinari.  
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2017 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 28 de 
maig de 2018 (document 1). 

  

Vist l’acord CE 84/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de 
l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document 1; 2) 
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la 
UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS  
  
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el 

que consta al document 1. 

  
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 59/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 

  
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Autònoma Solidària.  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
  

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2017 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 17 de maig 
de 2018 (document 1). 
  
Vist l’acord CE 85/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 

s’aprova Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Autònoma Solidària, d’acord 
amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la 

vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS  

 
1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1.  
 
2)  Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 

la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
  
Acord 60/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 

Fundació Wassu.  

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 

2017 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2018 

(document1). 
  
Vist l’acord CE 86/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Wassu, d’acord amb el que 

consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent 
de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS 
  

1)  Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 

Wassu, d’acord amb el que consta al document 1.  
 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

  
 
 Acord 61/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Salut i Envelliment.  
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat 
de la Fundació de 11 de juny de 2018 (document 1). 
  
Vist l’acord CE 87/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 

el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Salut i Envelliment, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia 
i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la 
Formació Continuada. 
  

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

  
ACORDS 
  
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment, d’acord amb el que consta al document 1. 
  

2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
  
  
Acord 62/2018, de 30 d’octubre de 2018, del Plenari del Consell Social 
 

Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’acord PLE 90/2017 pres pel Ple del Consell Social reunit el 20 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2017 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2018”, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 

  
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. 
  
Vist l’acord PLE 13/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 23 de maig, en virtut del qual s’aprova el  pressupost 
de la UAB pel 2018. 
  

Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018 presentat per la Gerència 
(document 1). 

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

Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord CE 96/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 22 d’octubre de 2018, en virtut 
del qual ACORDS: 1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de 
la UAB a 30 de setembre de 2018; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del 

pressupost 2018 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

ACORDS  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 de 
setembre de 2018. 
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I.2. Comissions del Consell Social 

 

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

Acord 24/2018, de 3 d’octubre de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 19 de juny de 2018. 

 
ACORDS  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 19 de juny de 2018. 
 
Acord 25/2018, de 3 d’octubre de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Extinció de títol de grau propi 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció d’un títol de grau propi que ha 
estat presentada pel centre corresponent (document 1, document 2,). 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que fa a la impartició d’altres ensenyaments 
conduents a l’obtenció de títols no oficials.  
  

Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 

  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord  84/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2018 pel qual ACORDS 
el següent: 
  

PRIMER.- Aprovar la supressió del títol de grau propi següent: 
  
-       Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió del títol de grau propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
  

TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 

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

Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
                                                                                              
ACORDS 

  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1. Aprovar la supressió del títol de grau propi següent: 

  
  a. Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles  
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2. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
 
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Acord 26/2018, de 3 d’octubre de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Modificació de títols de màsters propis. 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Ateses les peticions de modificació de títols de màster propi 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 modificació d'aquest tipus de títols (document 1,  document 2 ). 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 27 de setembre de 2018 s’ha pres l’acord 85/2018 en el 

qual s’estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la modificació del títols de màster propi següent: 
  
-       Màster en Atenció d’Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs, que passa a denominar-se màster en 
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars 

-       Màster en Etologia Clínica, que passa a denominar-se màster en Etologia d’Animals de Companyia 

  
SEGON.- Elevar la modificació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 
acords primer a tercer. 
  

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

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

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

 1. Aprovar la modificació del títols de màster propi següent: 
 
a. Màster en Atenció d’Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs, que passa a denominar-se màster en 
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars  
 
b. Màster en Etologia Clínica, que passa a denominar-se màster en Etologia d’Animals de Companyia   
 

2. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
 
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 27/2018, de 3 d’octubre de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  

Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes: 
 
DNI 47184989-Y, estudiant de grau en Sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, segons 
consta en el document 1. 

DNI 47886163-W estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 

2. 
 Número d’Identitat 100666100341, estudiant de grau en Fisioteràpia a L’Escola Universitària Gimbernat de 
Fisioteràpia, segons consta en el document 3. 
DNI 41007800-L, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 
4. 
DNI 47944186-L, estudiant de grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en 
el document 5. 

NIE X-6947689-X, estudiant de grau en Infermeria a l’Escola Universitària Gimbernat d’Infermeria, segons consta 
en el document 6. 
DNI46967119-S, estudiant de grau en Infermeria, a l’Escola Universitària Gimbernat d’Infermeria, segons consta en 
el document 7. 
DNI49894699-V, estudiant de grau en Infermeria a l’Escola Universitària Gimbernat d’Infermeria, segons consta en 
el document 8. 

DNI53288951-K, estudiants de grau en Infermeria a l’Escola Universitària Gimbernat d’Infermeria, segons consta 

en el document 9. 
DNI46964031-D, estudiant de grau en Infermeria a l’Escola Universitària Gimbernat d’Infermeria, segons consta en 
el document 10. 
DNI45646286-A, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 
11. 
DNI46986449-W, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 

12. 
DNI53838113-N, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 
13. 
DNI45989431-B, estudiant de grau Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el 
document 14. 
DNI48036214-R, estudiant de grau en Infermeria a l’Escola Universitària Gimbernat d’Infermeria, segons consta en 
el document 15. 

DNI47987994-N, estudiant de grau Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el 
document 16. 

DNI79064961-T, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 
17. 
DNI53650021-Z, estudiant de grau en Geologia a la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta en el document 
18. 

DNI47933676-C, estudiant de grau en Química a la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta en el document 
19. 
NIE Y-0717692-Z, estudiant de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions a la l’Escola d’Enginyeria de la 
UAB, segons consta en el document 20. 
NIE X-8342871-N, estudiant de grau en Enginyeria de sistemes de Telecomunicació a l’Escola d’Enginyeria de la 
UAB , segons consta en el document 21. 
DNI39436088-N, estudiant de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, 

segons consta en el document 22. 
DNI47872584-Q, estudiant de grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en 
el document 23. 
DNI48472889-K, estudiant de Màster oficial en Investigació en Art i disseny, a EINA, Centre Universitari de Disseny 

i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB, segons consta en el document 24. 
DNI39405156-S, estudiant de grau en Comptabilitat i Finances a la Facultat d’Economia i Empresa, segons consta 
en el document 25. 
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47948926-K, estudiant de grau en Gestió Aeronàutica a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en el 
document 26. 
DNI47921256-C, estudiant de grau en Empresa i Tecnologia a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, segons 

consta en el document 27. 
DNI47987994-N, estudiant de grau de Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons conta en el document 
28. 
 
  
ACORDS 

  
1. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Sociologia, presentat per l’estudiant amb DNI número 47184989-Y de la Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101140-

Treball de Fi de Grau. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 
2. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 47886163-W de la Facultat de Medicina de 
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102957 Fisiologia Mèdica. I per tant, 
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019, amb la recomanació que la facultat li assigni una 

persona tutora ateses les circumstàncies de l’estudiant. 
 
3. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb número d’identitat 100666100341 de l’Escola 
Universitària Gimbernat de Fisioteràpia, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 

al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 200551-

Patologia Humana. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
4. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 41007800L de la Facultat de Medicina de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 

justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102944 Medicina i Cirurgia II per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
5. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb DNI número 47944186-L de l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 

ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 102764 Metodologia de 
la Programació; i 103807 Organització i Gestió d’Empreses per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se 

en el curs 2018-2019. 
 
6. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb NIE número X-6947689-X de l’Escola Universitària 

Gimbernat d’Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200596 Estructura del 
Cos Humà; i 200597 Funció del Cos Humà I. per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 
2018-2019. 
 
7. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 

estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 46967119-S de l’Escola Universitària 
Gimbernat d’Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200608 Cures d’Infermeria 

a l’Adult, 200602 Farmacologia Clínica i Terapèutica; 200603 Funció del Cos Humà II per tant, autoritzar que 
l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
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8. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 
estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 49894699-V de l’Escola Universitària 
Gimbernat d’Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200608 Cures d’Infermeria 
a l’Adult, 200602 Farmacologia Clínica i Terapèutica; 200603 Funció del Cos Humà II per tant, autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
9. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat dels 

estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 53288951 K de l’Escola Universitària 
Gimbernat d’Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200608 Cures d’Infermeria 
a l’Adult, 200602 Farmacologia Clínica i Terapèutica; 200603 Funció del Cos Humà II per tant, autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 

10. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 46964031-D de l’Escola Universitària 
Gimbernat d’Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200608 Cures d’Infermeria 
a l’Adult, 200602 Farmacologia Clínica i Terapèutica; 200603 Funció del Cos Humà II per tant, autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 
11. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 45646286A de la Facultat de Medicina 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 103607 Medicina i Cirurgia III 

per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 
12. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 46986449-W de la Facultat de Medicina 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 103595 Anatomia Humana: 

Neuroanatomia per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
13. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 53838113-N de la Facultat. de Medicina 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 103594 anatomia Humana: 

Cardiovascular, Cap i Coll per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 

14. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb DNI número 45989431-B de l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 

ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de la assignatura 102765 Fonaments de 
Computadors per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
15. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 48036214-R de l’Escola Universitària 
Gimbernat d’Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 

fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de la assignatura 200607 Comunicació 
Terapèutica per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
16. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 47987994-N de l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
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l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula per al curs 2018-2019 per tant, no autoritzar que 
l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 

17. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 79064961-T de la Facultat de Medicina 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de la assignatura 102955 Estructura Microscòpica 
d’Aparells i Sistemes, i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 
18. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Geologia, presentat per l’estudiant amb DNI número 53650021-Z de la Facultat de Ciències 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de la assignatura 101060 Química de la Terra, i 

per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 
19. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Química, presentat per l’estudiant amb DNI número 47933676-C de la Facultat de Ciències 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de la assignatura 102504 Química Física, i per tant, autoritzar 
que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 
20. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, presentat per l’estudiant Benjamin amb NIE 
número Y-0717692-Z de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 
3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar 
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 

102685 Arquitectura de Computadors i Perifèrics, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 

2018-2019, amb la recomanació de que opti per continuar estudis per la via lenta. 
 
21. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions, presentat per l’estudiant amb NIE X-8342871-
N de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 

al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102685 
Arquitectura de Computadors i Perifèrics, i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-
2019. 
 
22. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, presentat per l’estudiant amb DNI 39436088N 
de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 

Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102685 

Arquitectura de Computadors i Perifèrics, i per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-
2019. 
 
23. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb DNI 4787258-Q de l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102782 Compiladors, i per 
tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
24. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny, presentada per l’estudiant amb DNI 48472889-K de 
EINA Centre universitari de Disseny i art de Barcelona, adscrit a la UAB, per tal de donar acompliment al que 
estableix l‘article 4.4, de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la 
UAB i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-

se en el curs 2018-2019. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
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25. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb DNI 39405156-S de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 

Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102782 
Compiladors, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019, amb la recomanació de 
que opti per seguir els estudis per via lenta. 
 
26. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Gestió Aeronàutica, presentat per l’estudiant amb DNI 47948926-K de l’Escola d’enginyeria 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101765-Informàtica Avançada, i per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 

27. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Empresa i Tecnologia, presentat per l’estudiant amb DNI 47921256-C de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102118- 
Macroeconomia, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
28. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 47987994-N de la Facultat de Medicina de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula per al curs 2018-2019 per tant, no autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 

 

 

I.2.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 76/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió del dia 9 de juliol de 2018  
 
ACORDS 

 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 9 de juliol de 2018. 
 
 
Acord 77/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Resultats del programa UAB Barcelona Summer School. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès que en la Comissió Econòmica de 18 de juny de 2018 es va proposar informar en una propera reunió sobre els 
resultats del programa d’estiu Summer School. 
  

Atès l’informe presentat per la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica. 
  
Vist l’article 28.4.d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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ACORDS  
  

La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada dels resultats del programa UAB Barcelona 
Summer School. 
 
 
Acord 78/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Informació sobre l’informe 11/2018 de la Sindicatura de Comptes en relació a les places vinculades docents i 
assistencials de les universitats públiques de Catalunya del curs 2015-2016. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, 

del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i l’article 42 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de 

Comptes, ha publicat l’informe 11/2018 relatiu a les places vinculades docents i assistencials de les universitats 
públiques de Catalunya del curs 2015-2016. 
  
Atès que en data 13 de juliol de 2018 el Consell Social ha rebut l’informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
núm. 11/2018, relatiu a les universitats públiques de Catalunya per al curs acadèmic 2015-2016 (document 1). 
  
Vist l’article 28.4.d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’informe 11/2018 de la Sindicatura de 

Comptes en relació a les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya del curs 

2015-2016. 
 
 
Acord 79/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Anàlisi de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponents a l’exercici 2017. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2017 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-
Casas Auditors Consultors, S.L (document 1). 
  
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 

corresponent a l’exercici 2017 per a la seva informació i anàlisi,  
  
ACORDS  
  

1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  
2)    Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 
2017 per a la seva informació. 
 
 

Acord 80/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat de la UAB Fundació 
Parc de Recerca UAB. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2017 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 14 
de juny de 2018 (document 1). 

  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS  
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 

corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que 
consta al document 1. 
  
2)    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
  

 

Acord 81/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
UAB-Firms, SL. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

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

  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2017 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 29 de març 
de 2018 (document 1). 

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

1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, 
SL, d’acord amb el que consta al document 1. 
 

2)  Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
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Acord 82/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  

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

  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 
reunió del Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2018 (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

ACORDS  
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat 

dependent de la UAB Fundació Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1. 

 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 83/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Alumni UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
  

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Alumni UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 7 de maig de 2018 (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

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

  



BOUAB Núm. 000  -  Mes / 2018     pàg. 20 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 

  
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni 
UAB. 
Acord 84/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Hospital Clínic Veterinari.  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 

  
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2017 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 28 de 
maig de 2018 (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

ACORDS  

  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el 
que consta al document 1. 

 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 85/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Autònoma Solidària. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2017 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 17 de maig 
de 2018 (document 1). 

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

  
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1. 
  
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 86/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 

Fundació Wassu.  

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 

2017 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 25 de juny de 2018 

(document1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
ACORDS   
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Wassu, d’acord amb el que consta al document 1. 
  
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 

 
Acord 87/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Balanç, compte de resultats i memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat dependent de la UAB 

Fundació Salut i Envelliment.  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2017 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat 
de la Fundació de 11 de juny de 2018 (document 1). 

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

  
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2017 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)   Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
 
Acord 88/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Condicions financeres de les operacions d’endeutament a curt termini contractades amb La Caixa i la Caixa 
d’Enginyers.   
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 89.f de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.2. apartat f, del Reglament d’Organització i funcionament del 

Consell Social. 
  
Vist l’acord 05/2017 pres pel Ple del Consell Social, en data 21 de febrer, en el qual s’aprova: 1) Acordar, perquè 
sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions d’endeutament a curt 
termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 30 milions d’euros, d’acord 
amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comissions i altres despeses, que acordi el 

Govern de la Generalitat de Catalunya; 2)Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament 
a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social; 3)Comunicar aquest acord al 
Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 
efectiu. 
  
Vist l’informe tècnic de data 5 de juliol de 2018 elaborats per la Gerència de la UAB per la signatura de les pòlisses 
de crèdit amb la Caixa per import de 4 milions d’euros (document 1), en el que es fa constar que la pòlissa de crèdit 

compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
  

-       L’endeutament està aprovat pel Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 26 de 
juny de 2018. 
  
-       Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i 

posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
                               
Vist l’informe tècnic de data 5 de juliol de 2018 elaborat per la Gerència de la UAB per la signatura de la pòlissa de 
crèdit amb la Caixa d’Enginyers per import d’1 milió d’euros (document 2), en el que es fa constar que la pòlissa de 
crèdit compleix la normativa vigent d’acord amb el següent: 
  

-       L’endeutament està aprovat pel Consell  Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya amb data 26 de 
juny de 2018. 
  
-       Les condicions financeres respecten el Principi de Prudència Financera (BOE Resolució de 31/07/2015 i 

posteriors), tal i com ha informat la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS  

  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de les condicions financeres i de venciment de les operacions 
d’endeutament a curt termini contractades per la UAB en data 5 de juliol amb la Caixa, d’import 4 milions d’euros, 
i el 5 de juliol de 2018 amb la Caixa d’Enginyers, d’import 1 milió d’euros. 
 
 

Acord 89/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Anàlisi de l’Informe de Suggeriments corresponent a l’exercici 2017. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la 

UAB, realitza un Informe de Suggeriments en la que es recullen recomanacions fruït d’aspectes identificats en el 
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la Universitat 
emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de l’Informe de 
Suggeriments. 
  
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2017 (document 1). 

  
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2017. 
  
Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’Informe de Suggeriments de l’exercici 2017 per 

a la seva informació i anàlisi, 
  
ACORDS  
  
1)   La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’Informe de Suggeriments corresponent 
a l’exercici 2017, d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
2)   Posar a disposició del gerent i la vicegerent d’Organització de la UAB l’Informe de Suggeriments corresponent a 
l’exercici 2017, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 90/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 21 de setembre de 2018. 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 21 de setembre de 2018 (document 1 i document 2). 

  
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

ACORDS  
  
1)   Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 21 de setembre de 2018, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 

 
2)   Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 91/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga dels Serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, 

odontologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el Servei Assistencial de Salut. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist el Certificat emès en data 23 de juliol de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número  67/2015 de serveis d’assistència sanitària 

d’atenció primària, odontologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el Servei Assistencial de 
Salut de la UAB (document 1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 13/2018, de 23 de maig de 2018. 
 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 19 de setembre 

de 2018, que estableix el següent: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al  contracte 

número contractació número 67/2015 de serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, psicologia, 
psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el Servei Assistencial de Salut de la UAB i l’existència de crèdit 
suficient per atendre-la, segons document  que s’annexa; 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. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions es presenta la següent 
 
 
ACORDS 
 

1)   Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents al contracte número 67/2015 de serveis d’assistència 
sanitària d’atenció primària, odontologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el Servei 

Assistencial de Salut de la UAB i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el 
document 1.  
 
2)   Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 

d’aquest acord. 
 
3)   Comunicar aquest acord a la cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
 
Acord 92/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Despeses pluriennals per a la contractació de l’Acord marc pel subministrament de material fungible i petit 
equipament de laboratori. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
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Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per a la contractació de l’Acord Marc nº  CONSU-33/2018 
de subministrament  de material  fungible i petit equipament per a laboratori  de data 12 de setembre de 2018. 
(document 1). 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 13/2018, de 23 de maig de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 

atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 19 de setembre 
de 2018, que estableix el següent: PRIMER.  Aprovar la despesa pluriennal per a la contractació de l’acord Marc 

Num CONSU-33/2018 de subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori, segons document  
que s’annexa;  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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  

Per tot això, a la vista de les consideracions es presenta la següent 
  
ACORDS 
  
1)  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació de l’acord Marc Num. CONSU-33/2018 de 
subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori, d’acord amb el que consta en el document 

1.  
  
2)  Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
  
3)  Comunicar aquest acord a la cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
 

Acord 93/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Relació de contractes i pròrrogues pluriennals del primer semestre de l’any 2018. 
  
Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 2017 
(acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de despeses 

pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 
  
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€ (IVA 
exclòs) corresponents al primer semestre de 2018 (document 1). 
  
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 19 de setembre 
de 2018, en virtut del qual ACORDS: PRIMER. Informar favorablement  la relació de licitacions amb despesa 

pluriennal amb un pressupost base de licitació  fins a un import màxim de  200.000€  corresponents al primer 
semestre de 2018, que s’annexa;  SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències; TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

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

 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la relació de contractes i pròrrogues pluriennals corresponents 
al primer semestre de 2018 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 
 
 

Acord 94/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari i contractat 
(avaluació AQU 2018).  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  

Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vista la Resolució EMC/2977/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis 

de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari 
i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2017. 
  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 

Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 

  
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 
Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 

Consell Social. 
  
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB (document 1), algunes de les quals han estat aconseguides després de l’estimació 
del recurs presentat pel professorat interessat i que es relacionen en el document 2. 
  
Vist l’acord 91/2018 pres pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2018, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.- 

Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat docent i investigador que 

han obtingut avaluació positiva, en els termes de l’annex; SEGON.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de 
Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; TERCER.- 
Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS   
 
1)    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació del 2018 

d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord 
amb el que consta al document 1 i document 2. 
  
2)    Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a termes les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
3)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
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Acord 95/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Modificació del document 2  acordat per acord CE 70/2018 modificat per acord PLE 44/2018, relatiu als preus dels 
estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics 
universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2018-2019. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist el Decret 131/2018, de 26 de juny pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 2018-2019, aprovat en sessió de 7 de juny de 2018 
de la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya (document 4) acordat per part del Govern de la 
Generalitat i publicat  al DOGC en data 28 de juny, i vistes les línies generals d’aquest Decret (document 3). 
  
Vist l’acord CE 116/2017, de 20 de desembre, pres per la Comissió econòmica en relació als preus dels estudis de 

màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea 

corresponents al curs 2018-2019. 
  
Vist l’acord CE 70/2018, pres per la Comissió Econòmica de 9 de juliol en virtut del qual ACORDS: 1) Aprovar els 
preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis 
acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2018-
2019, d’acord amb el que consta en el document 2; 2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 

efectiu. 
  
Vista la proposta de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica d’incorporar un descompte per a les persones titulades 
de la UAB que formen part de la xarxa Alumni UAB Premium en els preus dels estudis de màster i de diploma de 
postgrau (veure document 2 per a la justificació de la modificació). 
  

  

Vist l’acord PLE 44/2018 en el qual ACORDS modificar el document 2 aprovat en acord CE 70/2018 de la Comissió 
Econòmica del Consell Social de la UAB de data 9 de juliol en el sentit d’incorporar un descompte aplicable a les 
persones titulades de la UAB que formen part de la xarxa Alumni UAB Premium. 
  
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB que estableix 
que li correspon a la Comissió Econòmica, per delegació del Ple del Consell Social, acordar els preus dels 
ensenyaments propis de la Universitat, els dels cursos d’especialització, amb les seves possibles exempcions i 
bonificacions, i els dels serveis de la Universitat. 
  
Vista la proposta de  la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica d’incorporar una taxa per a l’expedició del certificat de 
superació “Ciència de l’animal de laboratori” (FELASA) de 77,27 euros. 

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

  
ACORDS   
  
1)    Aprovar la modificació del document 2 acordat per acord CE 70/2018 modificat per acord PLE 44/2018, relatiu 

als preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels 
serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 
2018-2019, en el sentit que s’exposa a continuació i d’acord com queda reflectit en el document 1: 
  
En el punt 8 “Títols i certificats de titulacions pròpies i altres conceptes associats a títols oficials i propis” del document 
2 aprovat en acord CE 70/2018 de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de data 9 de juliol modificat 
per acord PLE 44/2018 del Ple del Consell Social de 19 de juliol, es fa constar el text següent: 

  
  
“8.16. Certificat de superació Ciència de l’animal de laboratori” (FELASA)”, amb un preu per al curs acadèmic 2018-
2019 de 77,27 euros. 
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2)   Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu.  
 

 
Acord 96/2018, de 22 d’octubre de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Vist l’acord PLE 13/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 23 de maig, en virtut del qual s’aprova el pressupost 
de la UAB per a l’exercici 2018. 
  
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 que està previst 

aprovar per a l’exercici 2018 en la sessió plenària de 30 de setembre de 2018. 

  
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018 presentat per la Gerència 
(document 1). 
  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  

Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

ACORDS  

  
1)     La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 30 
de setembre de 2018. 
  
2)     Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2018 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 

 
 
 

I.5. Comissions del Consell de Govern 
 

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

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 072/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 18 de setembre de 2018. 
  

  

Punt 3.1.. Proposta de títols de màsters propis i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 073/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han 

estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 

acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
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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 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 

permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis.  
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 3.2.. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis de nova creació i de renovació amb 
modificacions i diplomes de postgrau de nova creació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 074/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 
de les diplomatures de postgrau. 

  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 

al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters i dels diplomes de postgrau 
propis següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent. 
 
- Màster en  Cures d’Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques:  
- Abordatge Integral  

- Màster en  Estratègia i Negocis   
- Diploma de Postgrau en Ensenyament de la Llengua Àrab en Contextos Educatius no Formals  
 
SEGON.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster i la diplomatura 

de postgrau propis següents, en els termes que s’annexen: 
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- Màster en  Malalties Infeccioses  
- Diploma de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític  
 

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

  

Punt 4.1.. Proposta de creació del títol propi de Pregrau dual i elevació al Consell de Govern per a la seva 
aprovació. 
  
Acord 075/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la petició de creació del títol propi de Pregrau dual que ha estat presentada, 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 títol. 

 
Vista la necessitat de crear un programa que millori la qualificació, el desenvolupament personal i l’ocupabilitat de 
joves que inverteixen en la seva professionalització en un camp determinat, amb la corresponsabilitat de les 
empreses i entitats que participen en el procés formatiu com a aprenents.  
 
Vist que hi ha persones que acompleixen els requisits de titulació prèvia, amb o sense experiència laboral, interessats 

a professionalitzar-se en camps determinats del seu interès, en base a un procés coordinat entre la universitat i 
l’empresa. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

  
Vist l’article 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar títols propis amb altres denominacions per criteris 
d’interès estratègic o per motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes en un àmbit determinat. 
 
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 sobre la creació del títol propi de Pregrau dual. 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 4.2.. Proposta de creació del títol de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les 
Administracions Locals i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 076/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la petició de creació del títol propi de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions 
Locals que ha estat presentada, 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 títol. 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
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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 3 de maig de 2018, 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 sobre la creació del títol propi de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació 

per a les Administracions Locals. 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 4.3.. Aprovació del pla d'estudis de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les 
Administracions Locals, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 077/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de plans d’estudis del Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions 
Locals, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen 
els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  

Atesa la necessitat d’implementar 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis  de primer 
cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis, per delegació 
del Consell de Govern. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis de Pregrau d’Especialista en Sistemes 

d’Informació per a les Administracions Locals, condicionat a l’aprovació dels títols corresponents pels òrgans 

competents i a que s’incorpori la perspectiva de gènere a la memòria. 
SEGON.- Encarregar al Vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 5.1.. Modificació de títol de Grau i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 078/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’un títol de Grau que ha 
estat presentada pel centre corresponent. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist l'article 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre la modificació de títols de grau.  
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la modificació del títol de grau.  
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 6. Aprovació de les noves propostes de programació de grau i de màster universitari del curs 
acadèmic 2020-2021. 
  
Acord 079/2018, de 23 d'octubre de 2018 , 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 2020-2021. 
  
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. 
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 2020-
2021 següents: 

- Grau en Ciències i Humanitats 
- Grau en Enginyeria d’Automoció 
- Grau en Estudis en Espanyol i Xinès 
- Grau en Estudis Territorials Llatinoamericans i Afroasiàtics 
- Grau en Filologia Catalana: Estudis Literaris, Lingüística i Aplicacions Professionals 
- MU en Antropologia Social i Cultural / Master in Social and Cultural Antropology 
- MU en Auditoria de Comptes i Comptabilitat 

- MU en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa 
- MU en Dret Animal i Societat 
- MU en Economia Laboral / Master in Labour Economics 
- MU en Estudis Globals d’Àsia Oriental 
- MU en Geografia Econòmica / Master in Economic Geography 
- MU en Mediació Familiar en els Àmbits del Dret Privat 
- MU en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars Avançades / Master in Transfusion Medicine and Advanced Cell 

Therapies 

- MU en Tecnologies per a l’Estudi del Patrimoni i Humanitats Digitals 
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. 
  

  

Punt 7. Modificació dels criteris de programació dels estudis oficials de la UAB. 
  
Acord 080/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificar els criteris de programació dels 
estudis oficials de la UAB.  
 
Vist que els criteris de programació dels estudis oficials de la UAB van aprovats en data 11 de novembre de 2017. 

 

Vista la necessitat d’actualitzar els criteris de programació dels estudis oficials de la UAB per tal d’adaptar-los a les 
necessitats de programació docent de la universitat. 



BOUAB Núm. 000  -  Mes / 2018     pàg. 33 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vist el que disposa 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 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació dels criteris de programació dels estudis oficials de la UAB. 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  

  

Punt 8. Aprovació de les competències generals de la UAB. 
  
Acord 081/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les competències generals 

dels estudis de grau de la UAB.  
 
Vista la necessitat d’establir les competències generals que els estudiants de grau de la UAB han d’adquirir durant 
els seus estudis, les quals són exigibles per a atorgar el títol.   
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials.   
Vist l'article 12 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
PRIMER.- Aprovar els quatre conceptes associats a les competències generals dels estudis de grau de la UAB, 
ajornant l’aprovació de la formulació definitiva de les competències per a la propera sessió de la Comissió d’Afers 

Acadèmics:  
 - Idees/Transferència/Innovació  
- Sostenibilitat  
- Responsabilitat Ètica i Diversitat  
- Gènere 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

Punt 9.1.. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus. 
  
Acord 082/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau. 

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

Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
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aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual disposa 
que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau. [Document] 
SEGON. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord primer. 
TERCER. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 9.2.. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
  
Acord 083/2018, de 23 d'octubre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
Atesa la necessitat d’iniciar un programa d’intercanvi per a estades de curta durada. 
Atesa la necessitat d’adaptar la normativa relativa als requisits per fer pràctiques externes extracurriculars a la 
implantació dels graus de 180 crèdits. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 

de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la modificació dels articles 174, 177, 179, 184, 211 i 425 del Text Refós de 
la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 
1393/2007. 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

 

I.5.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

 

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 006/2018, de 4 d'octubre de 2018 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 28 de juny de 2018 
 

 

I.5.4. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 064/2018, de 24 d'octubre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

  

http://www.uab.es/doc/Convalidacio-credit-cicle-formatiu-grau231018
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ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 19 de setembre de 2018. 
  

  

Punt 3. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UAB 2019. 
  
Acord 065/2018, de 24 d'octubre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell 
Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests 
criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de 
la UAB corresponents a l’any 2019. 

 
Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell 
de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que 
determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió delegada 
informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, la Comissió d’Economia i Organització ha adoptat els 
següents 
 
PROPOSTA D'ACORDS 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2019”. 
 
SEGON.- Elevar al Consell de Govern i al Consell Social  l’acord anterior per tal que exerceixin les seves 
competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 4. Oferta pública d’ocupació addicional del PAS 2018. 
  
Acord 066/2018, de 24 d'octubre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 10 de juliol de 2018 mitjançant la qual es va aprovar l’oferta d’ocupació 
pública del Personal d’Administració i Serveis  de la UAB per a l’exercici de 2018. 
 

 
Vist l’article 19.9 de la llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 el qual autoritza una taxa 
addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal en aquelles places de naturalesa estructural que, estant 
dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda al menys en els tres anys 
anteriors a 31 de desembre de 2017 en diversos sectors, entre els quals inclou el personal d’administració i serveis 
de les universitats públiques. 
 

En aquesta situació es troba 173 places segons el detall següent:  
 
- 153 places del grup C1 
- 13 places del grup A2 escala general 
- 6 places del grup A2 escala biblioteca 
- 1 plaça del grup A1  
 

Vist el que disposen l’esmentat article 19.9 de la llei 6/2018 i  l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic l’oferta d’ocupació pública 
haurà s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma en el exercicis 2018 a 2020 i serà 
coordinada per l’òrgan competent. 
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Vist l'article 10.4 lletra f) 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’organització de l’administració.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement la proposta de taxa addicional d’oferta pública d’ocupació pública per al Personal 
d’Administració i serveis corresponent a l’any 2018. 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2018. 
  
Acord 067/2018, de 24 d'octubre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 30 de setembre de 2018. 
 
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 15  de febrer de 2018,  d’11 d’abril de 2018,  de 4 de 
juny de 2018,  de 27 de juny de 2018 i de 19 de setembre de 2018. 
 
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 de la UAB pel 2018 aprovat per Acord consell de Govern de 26 
d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018 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 de 3 de maig de 2018, 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 30 de setembre de 2018.[Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 6.1. Contractació del servei de neteja i desinfecció dels locals, dependències i espais exteriors de 
la UAB. 
  
Acord 068/2018, de 24 d'octubre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 15 d’octubre de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número   
42/2018 de serveis de neteja i desinfecció dels locals, dependències  i espais exteriors de la UAB. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat per Acord consell de Govern 

de 26 d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018. 

 

http://www.uab.es/doc/Aprovacio-de-les-modificacions-de-credit-300918-241018
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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 el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 

de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte número 42/2018 de serveis de 
neteja i desinfecció dels locals, dependències i espais exteriors de la UAB.  
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. 
  

  

Punt 6.2. Contractació del servei de manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis, 
instal·lacions de detecció de gas i instal·lacions de dutxes i rentaulls d’emergències de la UAB 
  
Acord 069/2018, de 24 d'octubre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 11 d’octubre de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número   

47/2018 de serveis de manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis, instal·lacions de detecció de gas i 
instal·lacions de dutxes i rentaulls d’emergències de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat per Acord consell de Govern 
de 26 d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018. 
 

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 el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte número 47/2018 de serveis 
manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis, instal·lacions de detecció de gas i instal·lacions de dutxes 

i rentaulls d’emergències de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
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TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  

  

 

I.5.5. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 030/2018, de 25 d'octubre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 19 de setembre de 2018. 
  

  

Punt 3. Aprovació dels criteris de priorització de places del programa de tècnics de suport a la recerca 

(TSR) de la UAB. 
  
Acord 031/2018, de 25 d'octubre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la necessitat d’aprovar uns criteris per la priorització de places de tècnics de suport a la recerca (TSR) de la 

UAB.  
 
Vista la proposta de criteris presentada pel vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB (document 1). 
 
Vist l'article 16.1 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 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les bases de la convocatòria del programa TSR on s’incorporen, entre d’altres, els criteris de 
priorització de places de l’esmentat programa de tècnics de suport a la recerca (TSR) de la UAB. [Document] 

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

per a fer-los efectius. 
  

  

 

 

I.5.6. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
  
Acord 066/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió del dia 20 de setembre de 2018. 
  

http://www.uab.es/doc/Criteris-prioritzacio-places-programa-tecnic-suport-recercaTSR-251018
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 Punt 3. Convocatòria de concurs d’una plaça de cossos docents de càtedra d’universitat de torn lliure. 
  
Acord 067/2018, de 18 d'octubre de 2018 , 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. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 
Vistes les previsions del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat 

Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 de desembre 

del 2017. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de concursos públic per l’accés a una plaça de cossos docents universitaris de torn 
lliure. [Document] 

SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 4. Convocatòria de concursos de places d’agregat o agregada destinades a personal investigador 
doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. 
  
Acord 068/2018, de 18 d'octubre de 2018 , 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. 
 
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 el 13 
de desembre del 2017. 

 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 
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. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y 
Cajal, i hagi obtingut el certificat I3.[Document] 

 

SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

http://www.uab.es/doc/Concurs-placa-catedraUniversitaria-torn-lliure_181018
http://www.uab.es/doc/ConcursPlacesAgregats-PID-finalitzatRamonCajal-Certificat_181018
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 Punt 5. Convocatòria de concursos de places de lector en el marc del Programa Serra Húnter 
  
Acord 069/2018, de 18 d'octubre de 2018 , 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 44,2, i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  lector. 
 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra  Húnter per al període 

2016-2020, i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i 

les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 
en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de juny de 2017 i 27 d’octubre 
de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les universitats públiques catalanes 
durant l’any 2017. 
 
Vistos els articles 52 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 

Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 
de desembre del 2017. 
 
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. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 

de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar  la convocatòria dels processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador 
en la categoria de professor lector o lectora de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter. [Document]  
 

SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 6. Convocatòria de concursos de places d’associats vinculades a la Unitat Docent de Sant Pau. 
  
Acord 070/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau, de 20 de gener de 2011. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 

de desembre del 2017. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 

http://www.uab.es/doc/ConcursPlaceslector-programaSerraHunter_181018
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat vinculades a 
la Unitat Docent de Sant Pau per al curs 2018-2019.[Document] 

SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 7. Convocatòria de concursos de places d’associats vinculades a l’ICS. 
  
Acord 071/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 
2002. 

 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 

de desembre del 2017. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat vinculades a 
les Unitats Docents de l’ICS per al curs 2018-2019. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 8. Convocatòria de concursos de places d’associats vinculades a la Unitat Docent Parc Salut Mar. 
  
Acord 072/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona, La Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona de 30 d’abril de 2013. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 

Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 
de desembre del 2017. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.es/doc/ConcursPlacesAssociatsVinculades-UnitatSantPau_181018
http://www.uab.es/doc/Concurs-places-associats-vinculades-ICS_181018
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat vinculades a 
la Unitat Docent de l’Hospital del Mar per al curs 2018-2019. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 10. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador predoctoral en 
Formació per el curs 2018-2019 (Annex octubre 2018) 
  
Acord 073/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 

econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regulen 
les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els contractes 
predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 

docent i investigador. 
 

Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 
de desembre del 2017. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 

 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos  per a la contractació de personal investigador predoctoral 
en formació per al curs 2018-2019 (IV Annex octubre 2018).[Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 11. Aprovació dels criteris per a l’avaluació de lectors després del seu tercer any de contracte 
  
Acord 074/2018, de 18 d'octubre de 2018 , 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 

http://www.uab.es/doc/Concurs-places-associats-vinculades-PARC-SALUT-MAR_181018
http://www.uab.es/doc/ConcursContractacioPersonalInvestigadorPredoctoralFormacio2018_181018
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llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes establiran 
el règim del personal docent i investigador contractat. 
 

Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen els 
requisits del professorat lector. 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017 pel qual s’aprova el document d’Incorporació de 
professorat lector per al curs 2018-2019, que preveu a l’article 6è que els departaments beneficiaris de la provisió 
d’una plaça de lector hauran de dissenyar uns indicadors que serveixin per avaluar la trajectòria del nou professorat. 

Aquest pla de treball haurà de ser elevat a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva consideració.  
 
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 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la Comissió 
de Personal Acadèmic. 
 

 

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

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar els criteris per a l’avaluació de lectors després del seu tercer any de contracte dels Departaments 

de Didàctica de la Llengua, de la literatura i de les Ciències Socials i del Departament de Genètica. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 13.1. Informació dels col·laboradors de docència o recerca nomenats durant el setembre de 2018 
Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública 
  
Acord 075/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 13 de desembre de 2017, el qual estableix la regulació 
dels col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la 
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense 

tenir vinculació laboral amb la universitat.   
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 
informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la relació de col·laboradors de docència o de recerca nomenats el mes 
de setembre de 2018. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals.[Document] 
 

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

  

Punt 13.2. Modificació de la comissió de selecció del concurs amb referència B18P0017 
  
Acord 076/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 

http://www.uab.es/doc/CriterisAvaluacioLectors3r-any-contracte_181018
http://www.uab.es/doc/InformacioColaboradorsDocenciaRecercaNomenatsSetembre_181018
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Atès que en data 19 d’abril de 2018 la Comissió de Personal Acadèmic va acordar aprovar la convocatòria d’una 
plaça de Personal Investigador Predoctoral en formació del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i 
Medicina Preventiva i Salut Pública. 
 
Atès que a causa d’un incident d’abstenció o recusació s’ha de modificar la composició de la comissió de selecció de 
l’esmentat concurs. 
 

Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció del concurs amb referència B18P0017. [Document] 
SEGON.-  Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 13.3. Modificació de la comissió de selecció del concurs amb referència AL/17/328. 
  
Acord 077/2018, de 18 d'octubre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Atès que en data 31 d’octubre de 2017 la Comissió de Personal Acadèmic va acordar aprovar la convocatòria d’una 

plaça de professor agregat de referència AL/17/328 del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina 
Preventiva i Salut Pública.   
 

Atès que a causa d’un incident d’abstenció o recusació s’ha de modificar la composició de la comissió de selecció de 
l’esmentat concurs. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció del concurs amb referència AL/17/328. [Document] 

SEGON.-  Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

  

http://www.uab.es/doc/ModificacioComissioSeleccioConcursReferenciaB18P0017_181018
http://www.uab.es/doc/ModificacioComissioSeleccioConcursReferenciaAL17328_181018
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I.5.7. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
  
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 019/2018, de 8 d'octubre de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 16 de juliol de 2018 
  

  

Punt 3. Aprovació de les propostes d’assignatures de la UAB Summer School 2019 
  
Acord 020/2018, de 8 d'octubre de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les assignatures de la UAB Barcelona 
Summer School 2019. 
Vist que en l’edició del curs 2017-2018 el programa ha comptat amb més de 200 inscripcions d’estudiants de més 

de 25 països, i que durant el curs 2018-2019 es potencia i s’amplia aquesta iniciativa com a estratègia 
d’internacionalització i atracció d’estudiants internacionals a la nostra universitat. 
Atès que el programa pot ser una oferta atractiva per a estudiants locals que podrien completar la seva formació 
amb total reconeixement acadèmic de l’activitat en un entorn internacional dins de la UAB. 
Vista la necessitat de regular el desenvolupament del programa UAB Barcelona Summer School i definir un llistat 
d’assignatures a oferir a nivell intern i a nivell internacional. 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2018, pel què fa a les competències de 

la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Internacionals, la 
Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la Proposta d’assignatures que configuraran el Programa UAB Barcelona Summer School 2019.  

Segon.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l’execució i seguiment d’aquest 
acord. [Document] 
Tercer.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Aprovació, si s’escau, de les convocatòries Erasmus+ KA107-2018 d'ajuts per mobilitats amb 

països associats, IN i OUT, de personal per docència i per formació, i d'estudiants de Grau, Màster i 
Doctorat 
  
Acord 021/2018, de 8 d'octubre de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de les convocatòries Erasmus+ KA107-2018 
d’ajuts per mobilitats amb països associats, IN i OUT, de personal per docència i per formació, i d’estudiants de 
Grau, Màster i Doctorat. 

 
Vist el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea el 
programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió. 
 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i 
engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de 

l’educació. 

 

http://www.uab.es/doc/Aprovar-propostes-assignatures-UAB-SummerSchool-081018
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Vist que l’acció KA107 del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea finança les mobilitats de personal docent i 
investigador, personal d’administració i serveis i d’estudiants de Grau, Màster i Doctorat de la UAB a països associats 
que es facin durant els cursos acadèmics 2018-2019 i 2019-2020 (fins el 31 de juliol de 2020). 

  
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2018, pel què fa les competències de 
la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les convocatòries Erasmus+ KA107-2018 de mobilitat amb països associats IN i OUT de personal 
per docència i per formació, i d’estudiants de Grau, Màster i Doctorat. [Document] 

Segon.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  

  

Punt 5. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme 
Estudis per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 ó 120 

ECTS amb mobilitats al segon semestre del curs 2018/19 
  
Acord 022/2018, de 8 d'octubre de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis 

i UAB Exchange Programme Estudis per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials 
de 90 ó 120 ECTS amb mobilitats al segon semestre del curs 2018/19. 

 
Vist el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea el 
programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió. 
 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i 

engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de 
l’educació. 
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un màster oficial a la nostra universitat 
l’estada acadèmica d’un semestre a una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com 
el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 

  
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les 
disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
  
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2018, pel què fa les competències de 
la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis per a estudiants 
matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 ó 120 ECTS amb mobilitats al segon semestre 
del curs 2018/19. [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  

  

Punt 6. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria del Programa DRAC 2019 

http://www.uab.es/doc/ConvocatoriesErasmusMobilitatPaisosAsociats-081018
http://www.uab.es/doc/ConvocatoriaUnicaErasmusEstudisUAB-Exchange-EstudiantsMatriculatsMastersOficials-081018
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Acord 023/2018, de 8 d'octubre de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria del Programa DRAC 2019. 
 
Vist que aquest programa DRAC té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa 
Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts, i que la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) és una associació d'universitats 
sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, 

les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i 
lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats 
culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia. 
  
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les 
disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 

  

Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2018, pel què fa les competències de 
la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Relacions Internacionals i Política 
Lingüística, la Comissió de Relacions internacionals i de Política Lingüística de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la Convocatòria del Programa DRAC 2019 [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  

  

Punt 7. Aprovació, si s’escau, dels programes “Projecte Stick” i “Estades de curta durada”, com a 

annexos 2 i 3 de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis, curs 2019-
2020 
  
Acord 024/2018, de 8 d'octubre de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació dels programes “Projecte Stick” i “Estades 
de curta durada”, com a annexos 2 i 3 de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme 
Estudis, curs 2019-2020. 
 
Vist el Reglament 1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2013, pel qual es crea el 
programa «Erasmus+», de educació, formació, joventut i esport de la Unió. 

 
Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i 
engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de 
l’educació. 
 
Vist que la UAB participa en el projecte STICK, en el marc del programa “Collaborative Partnership in the Field of 
Sport”, l’objectiu del qual és facilitar que els esportistes d’alt nivell que participen en el programa de Carreres Duals 

puguin prendre part del Programa Erasmus+. 
 
Vista la necessitat d’incorporar, a la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis Curs 
2019/20 el procediment de les mobilitats que s’emmarquin en el projecte STICK. 
 
Vist que, durant el curs 2018/2019 es potencia el programa del UAB Barcelona Summer School com a part de 
l’estratègia d’internacionalització i atracció d’estudiants internacionals a la nostra universitat. 

 

Vista la necessitat d’incorporar, a la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis Curs 
2019/20 el procediment de les mobilitats de curta durada que s’emmarquen en el UAB Barcelona Summer School 
2019. 

http://www.uab.es/doc/ConvocatoriaProgramaDRAC2019-081018
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Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2018, pel què fa les competències de 

la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar els programes “Projecte Stick” i “Estades de curta durada”, com a annexos 2 i 3 de la Convocatòria 
única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis, curs 2019-2020. [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  

 

 

I.5.8. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 015/2018, de 26 d'octubre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 17 de setembre de 2018 
  

  

Punt 4. Altes i baixes dels LPS. 
  
Acord 016/2018, de 26 d'octubre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per la creació i l’extinció de dos Laboratoris de 
prestació de serveis. 
 
Atès que es vol donar d’alta el SERVEI DE QUIRÒFANS EXPERIMENTALS, d’acord amb la proposta tècnica adjunta 
com a document 1. 

 
Atès que es vol donar de baixa el SERVEI D’HIGIENE, INSPECCIÓ I CONTROL DELS ALIMENTS per jubilació de la 

professora encarregada del servei. 
 
Vists els articles 43 i 45 del text refós de la Normativa de investigació de la UAB que regula la creació i l’extinció 
dels serveis universitaris en general.  

 
Vist l'article 22.2.a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la 
transferència de coneixements. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la baixa i, per tant, la dissolució del SERVEI D’HIGIENE, INSPECCIÓ I CONTROL DELS ALIMENTS 
com a laboratori de prestació de serveis de la universitat. 
  

http://www.uab.es/doc/ProgramesProjecteStick-EstadesCurtaDurada-ConvocatoriaUnicaErasmusEstudisUAB-081018
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SEGON.- Aprovar la creació del SERVEI DE QUIRÒFANS DE CIRURGIA EXPERIMENTAL com a Laboratori de prestació 
de serveis de la universitat, d’acord amb la sol·licitud i amb els següents condicionaments: 
  

- S’assumeix el compromís de la universitat de desadscriure del servei el treballador de l’estament de Personal 
d’Administració i Serveis de Capítol I que actualment està adscrit a l’activitat. 
 
- S’assumeix el compromís de realitzar els tràmits legals corresponents perquè la Universitat gaudeix la possessió 
dels espais on es porti a terme l’activitat del laboratori de prestació de serveis. 
 

- S’assumeix el compromís de portar a terme les obres necessàries per legalitzar els espais on es porti a terme 
l’activitat del laboratori de prestació de serveis. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
  

  

 

I.6. Junta Electoral General 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 01/2018, de 9 d’octubre de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta que les eleccions de 
representants d’estudiants al Claustre de la UAB 2018 es desenvolupin pel sistema de votació electrònica, d’acord 
amb les previsions específiques següents: 
 

1.- Les eleccions d’estudiants membres del Claustre de la UAB 2018 es desenvoluparan únicament pel sistema 
de votació electrònica per a totes les seccions territorials. 
 

2.- El termini per a poder efectuar el vot electrònic serà de les 09:00 hores del dia 14 de novembre de 2018 
a les 18:00 hores del dia 15 de novembre de 2018. 
 
3.- El període de votació anticipada es considera garantit en establir un termini de votació electrònica superior 
al d’una jornada electoral. 
 

4.- Els votants podran efectuar la seva votació en diverses ocasions, i el sistema garanteix que només serà 
vàlida l’última votació efectuada. 
 
5.- Els sistemes d’identificació dels votants seran a través del NIU i password que facilita la UAB a tota la 
comunitat universitària. 
 
6.- Es constituirà una única mesa electoral electrònica per a totes les seccions territorials. Aquesta mesa estarà 

constituïda pel secretari /per la secretària general, que la presidirà, el comissionat de la rectora per a les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i quatre vocals: un representant del personal docent 
pertanyent al sector A, un representant del personal docent pertanyent al sector B, un representant dels 

estudiants i un representant del personal d’administració i serveis. Els vocals i els seus suplents s’escolliran 
per sorteig de la Junta Electoral General entre aquests col·lectius. 
 
Així mateix assistiran com a observadors, la cap del Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de Coordinació 

Institucional. 
 
7.- Es nomena una mesa d’administració encarregada de seguir el procediment establert a la plataforma de 
votació electrònica amb la següent composició: el comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació, la persona que sigui cap del Gabinet Jurídic i la cap de l’Oficina de Coordinació 
Institucional. 

 
Acord 02/2018, de 9 d’octubre de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta la proposta de calendari 
electoral presentada per a les eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la UAB 2018, i elevar-la a la 
rectora: 
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Convocatòria eleccions 
La convocatòria s'ha 
d'aprovar per resolució 

del rector (art.18.1) 

10 d’octubre de 2018 

Publicació censos electorals provisionals 

La llista provisional del 
cens electoral ha de 
publicar-se el dia que 
estableixi el calendari 

electoral (art.19.1) 

18 d’octubre de 2018 

Termini de reclamacions al cens electoral 

5 dies hàbils, com a 
màxim, des de la 
publicació dels censos 
provisionals (art. 19.4) 

Del 18  al 22 d’octubre de 
2018 

Termini per a la presentació de candidatures 

a partir de l'endemà de 
la publicació dels 

censos provisionals 
(art. 20.3) 

Del 19 al 26 d’octubre de 

2018 

Resolució de les reclamacions al cens per la 
Junta Electoral General 

10 dies, com a màxim, 

de la publicació dels 
censos  provisionals 
(art.19.5) 

24 d’octubre de 2018 

Publicació del cens electoral definitiu 

10 dies, com a màxim, 
de la publicació dels 
censos  provisionals 

(art.19.5) 

25 d’octubre de 2018 

Proclamació provisional dels candidats per la 
Junta Electoral General 

5 dies hàbils, com a 
màxim, des de la 
finalització de la 
presentació de 

candidatures (art.21.1) 

30 d’octubre de 2018 

Termini per a presentar reclamacions a la 
proclamació dels candidats 

3 dies hàbils, com a 
màxim, des de la 
publicació provisional 
de les candidatures 
(art.21.2) 

Del 31 d’octubre al 2 de 
novembre de 2018 

Proclamació definitiva dels candidats per la 

Junta Electoral  

2 dies hàbils, com a 
màxim, des de la 
finalització del  termini 
per a la presentació de 
reclamacions (art. 21.2) 

5 de novembre de 2018 

Campanya electoral 

Des de la proclamació 
de les candidatures fins 
el dia anterior de la 
votació (art. 22.1) 

Del 5 al 15 de novembre 
de 2018 

Sorteig per a la designació dels membres de la 

mesa electoral electrònica 

7 dies, com a mínim, 

abans del dia de la 
votació (art.16.7) 

5 de novembre de 2018 

Període d’eleccions 

L'horari de votació és 
de les 9.30 a les 18.30 
hores sense interrupció 

si la junta electoral 
corresponent no 
assenyala un altre 
termini (art. 25.1) 

Del 14 de novembre, a 
les 09:00, al 15 de 

novembre de 2018 a les 
18:00 

Proclamació provisional dels resultats de les 
eleccions 

Dins les 24 hores 
següents al tancament 

de les urnes (art. 29.1) 

15 de novembre de 2018 

Termini per a la presentació de reclamacions 
als resultats provisionals de les eleccions 

2 dies hàbils, com a 
màxim, següents a la 
proclamació provisional 

dels resultats (art. 
30.1) 

Del 16 al 19 de novembre 
de 2018 
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Proclamació dels resultats definitius per la 
Junta Electoral General 

2 dies hàbils, com a 
màxim, des de la 

finalització del termini 
per a presentar les 
reclamacions (art. 30.2) 

20 de novembre de 2018 

 
 

Acord 03/2018, de 9 d’octubre de la Junta Electoral General, pel qual s’accepten les mesures referents als 
censos per a les eleccions al Claustre de la UAB següents: 
 
A.- Publicació de censos 
 
Encarregar el secretari general la publicació del cens provisional per a les eleccions de representants d’estudiants al 
Claustre de la UAB 2018, d’acord amb els criteris següents: 

 

- Publicar el cens a través del programari Publicens de la plataforma de votació electrònica facilitada pel 
CSUC. 

- Publicar els llistats del cens a la pàgina web d’eleccions de la UAB, tot incloent només el NIU de cada 
persona amb la circumscripció a la qual s’inclou, per tal de donar compliment a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades. 

- Publicar la resolució del secretaria general a l’e-Tauler, tot indicant els mitjans de consulta del cens 

provisional. 
- Comunicar als centres on poden descarregar el llistat perquè el puguin exposar als taulers d’anuncis si els 

són requerits. 
 
 
B.- Criteris per a l’elaboració dels censos electorals 

 
Aprovar els criteris d’elaboració del cens electoral de les eleccions de representants d’estudiants al Claustre de la 
UAB 2018 següents: 

 
- Incloure en el cens els estudiants matriculats en el curs 2018-2019 a data 15 d’octubre de 2018. 
- Incloure en el cens els estudiants de màsters propis que s’ofereixen a centres propis de la UAB. 
- Incloure en el cens els estudiants de titulacions de grau interuniversitàries, les dades dels quals siguin 

facilitades pels centres corresponents a les altres universitats. 
- Incloure en el cens únicament els estudiants de titulacions de màsters interuniversitaris que hagin 

formalitzat la serva matrícula a la UAB. 
- Incloure en el cens els estudiants de dobles titulacions únicament en el centre que les coordina. 
- No incloure en el cens els estudiants de fora de la UAB que estan a la UAB per participar en un programa 

d’intercanvi. 
 

 
C.- Presentació de reclamacions al cens electoral provisional 
 
Les reclamacions es presentaran via telemàtica a partir d’un e-formulari al qual constin les dades incloses en el 

model de formulari de reclamació al cens al qual es fa referència en l’acord següent. També s’acceptaran les 
reclamacions presentades presencialment al Registre General, a l’Oficina de Coordinació Institucional o bé a l’adreça 

eleccions@uab.cat. 
 
 
Acord 04/2018, de 9 d’octubre de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta que les candidatures, tant 
individuals com a col·lectives, es presentaran via telemàtica a partir d’un e-formulari al qual constin les dades 
incloses en el model de formulari de presentació de candidatures al qual es fa referència en l’acord següent. També 
s’acceptaran les candidatures presentades presencialment al Registre General. 

 
Acord 05/2018, de 9 d’octubre de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta aprovar els models següents, 
segons consten com a annex núm. 1 d’aquesta acta: 

 
- Formulari de reclamació al cens electoral 
- Sol·licituds de candidatures 

- Formulari de reclamació a candidatures 

- Formulari de reclamació als resultats provisionals 
 

mailto:eleccions@uab.cat
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Acord 06/2018, de 24 d’octubre de la Junta Electoral General, pel qual s’aprova l’acta de la sessió de data 9 
d’octubre de 2018. 

 
Acord 07/2018, de 24 d’octubre de la Junta Electoral General, pel qual s’accepta la inclusió d’un estudiant en 
el cens electoral de l’Escola de Doctorat. 
 
Acord 08/2018, de 24 d’octubre de la Junta Electoral General pel qual s’accepta la inclusió dels estudiants de 
dobles titulacions en els dos centres de les titulacions que cursen. 

 
Acord 09/2018, de 24 d’octubre de la Junta Electoral General pel qual s’accepta sol·licitar als centres que 
reservin ordinadors a les sales d’informàtica durant els dos dies de les eleccions (14 i 15 de novembre) per tal 
d’evitar males praxis per part d’estudiants que poden ser interpretades com a accions coercitives per votar.  
 
Acord 10/2018, de 30 d’octubre de la Junta Electoral General pel qual s’aprova l’acta de la sessió de data 24 

d’octubre de 2018. 

 
Acord 11/2018, de 30 d’octubre de la Junta Electoral General pel qual s’accepta la renúncia de dues 
candidatures individuals. 
 
Acord 12/2018, de 30 d’octubre de la Junta Electoral General pel qual s’accepta la candidatura de Front 
d’Estudiants en el sentit que està configurada per tantes candidatures col·lectives com facultats i escoles a les que 
pertanyen els estudiants inclosos, atès que el Reglament Electoral estableix en el seu article 45.2 que la 

circumscripció electoral per a l’elecció de representants dels estudiants la constitueix cadascuna de les facultats i 
escoles. 

 
Acord 13/2018, de 30 d’octubre de la Junta Electoral General pel qual s’acorda: 
 
PRIMER.- Proclamar provisionalment les candidates i els candidats a les eleccions de representants dels estudiants 

al Claustre de la UAB, d’acord amb el document annex a aquesta acta. 

  
SEGON.- Publicar la relació de candidates i de candidats en la pàgina web d’eleccions. 
 
TERCER.- Comunicar aquesta proclamació provisional a la comunitat universitària amb el recordatori del termini 
per a la presentació de reclamacions a les candidatures provisionals. 
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 

 

II.1. Instruccions 
[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 3/2018 del gerent, per al pagament d'indemnitzacions per raó del servei en els tribunals de tesis 
doctorals i concursos de professorat a personal extern [Document] 
 

 

 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2018_03
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 

Cooperation Agreement of 19th of september 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 

Wroclaw University of Science and Technology (Poland - Polònia - Polonia). 

Convenio de colaboración general de 4 de octubre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y 

Kwansei Gakuin University (Japan). 

Convenio de colaboración general de 15 de octubre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y 
Universidad San Francisco de Quito USFQ - Ecuador (Equador). 

Convenio de colaboración general de 18 de octubre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el 
Instituto Federal de Educaçâo, Ciencia e Tecnologia da Bahia / Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología 

da Bahia (Brasil). 
 
 
 

III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 

Conveni de 23 de maig de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de ramaderia i 
pesca de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar projectes en l'àmbit de la relació entre l'ésser humà i els 
animals de companyia. 

Cooperation Agreement of 7th of june 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and United Nations 
Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Agreement concerning the establishment of a UNESCO 
chair on Media and Information Literacy for Quality Journalism at UAB. 

Addenda de 13 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vic per a l'impuls 
a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. 

Addenda de 25 de juny de 2018, al conveni de 25 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona 
i l'Institut de Física d’Altes Energies per incorporar al doctor J. Matías a l'equip gestor de l'Institut de Física d’Altes 
Energies. 

Addenda de 25 de juny de 2018, al conveni de 25 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona 
i l'Institut de Física d’Altes Energies per incorporar al doctor M. Delfino a l'equip gestor de l'Institut de Física d’Altes 
Energies. 

Conveni de 29 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola Superior de Comerç 
Internacional-UPF (ESCI-UPF) per a la col·laboració del professorat de la UAB, amb dedicació a temps complet, a la 

docència del Grau en Bioinformàtica, organitzat per (l'ESCI-UPF), impartit per la UPF, la UPC i la UB. 

Resolució del Contracte d’arrendament d’Espais 30 de juliol de 2018, subscrit en data 1 de gener de 

2011 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Autònoma de Barcelona en relació al lloguer d'espais 
de Casa Convalescència per a ser utilitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, per l’Escola de Postgrau 
de la UAB i com a Biblioteca per la Facultat de Medicina de la UAB. 

Collaboration Agreement of 31th of july 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and the Centre 
National de la Recherche Sicentifique for recognition of linked researchers - IVUs (P. Dominguez). 
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Conveni de 6 d’agost de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i LGAI Technological Center, SA - 
Applus Laboratories per a la cessió en ús d'equipament propietat de la UAB a favor de LGAI (Applus Laboratories) 
per a destinar-lo al desenvolupament de la seva activitat. 

Conveni de 6 d’agost de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Mannes Technology Consulting S.L, 
de col·laboració docent per als cursos 2018-19 i 2019-20 (S. Zafar). 

Cooperation Agreement of 1st of september 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
University Toulouse 2, University of Coimbra, Université Catholique de Louvain, Charles University, University of 

Wuppertal, The Federal Univesity Sao Carlos Brazil, University of Memphis. Erasmus Mundus joint Master ""Germand 
and French Philosophy: Contemporany Issues"" - EUROPHILOSOPHIE". 

Acuerdo de cesión de 13 de septiembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació 
Hospital Clínic Veterinari (FHCV) y Hill's Pet Nutrition España, SL. 

Conveni de 13 de setembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de 

l'Hospitalet per a realitzar el treball troncal "Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d'intervenció als barris", 
en el marc del Màster d’Estudis Territorials i de la Població (METIP). 

Conveni de col·laboració de 19 de setembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació 
UAB (FUAB), per a la tramitació dels Ajuts Erasmus del Personal Docent i d'Administració. 

Conveni de 27 de setembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona per 
coordinar l'accés i consulta dels fons de l'arxiu general de la Diputació de Bcn al GR en Història de la Llengua catalana 
de l'Època Contemporània de la UAB. 

Conveni de 15 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat per 
impulsar un espai d'innovacio, experimentació i formació al voltant de la tradició vitivinícola del municipi (VILAB). 

Conveni de 16 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a 
la realització de pràctiques acadèmiques externes dels alumnes de la UAB. 
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Rafael Rebollo Vargas secretari 
general de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb efectes del dia 15 d’octubre de 2018. 

 

 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 10 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Cristina Riba Trepat cessa, a petició 

pròpia, com a secretària general de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb efectes del dia 14 d’octubre de 
2018. 
 
 
 

IV.2. Facultats i Escoles 
 
 

IV.2.1. Nomenaments 
 

Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Francisco Javier Bafaluy Bafaluy 
coordinador adjunt del Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 
d’octubre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Mª del Mar Puyol Bosch 
coordinadora del Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 d’octubre 
de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Joan del Castillo Franquet 
coordinador adjunt del Grau d’Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 d’octubre de 

2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Josep Gràcia Casamitjana 
coordinador de Pràctiques Externes de Dret i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret de la Facultat de 
Dret, amb efectes del dia 21 de juliol de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Lurdes Martínez Mínguez 

coordinadora del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 15 de 
setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor David Castells Quintana 
coordinador d’Intercanvis dels Estudiants del Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del 
dia 13 de setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Santiago Guerrero Boned 
coordinador d’Estudis del Grau de Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 
13 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Dolores Márquez Cebrián 
vicedegana de Qualitat i d’Innovació Docent de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre 

de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Carlota Menéndez Plans 
coordinadora del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i del doble Grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Judith Panadès Martí 
vicedegana d’Inserció Laboral, d’Ocupabilitat i de Pràctiques Curriculars de la Facultat d’Economia i Empresa, amb 
efectes del dia 13 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Consol Torreguitart 

Mirada vicedegana i sotssecretària del Campus de Sabadell i coordinadora d’Intercanvis dels Estudiants dels Graus 
d’Empresa i Tecnologia de Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de 
setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Stefan Felix Van Hemmen 
Almazor vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre 

de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Tomás Blasco Blasco vicedegà 
de Pràctiques de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Josep Cañabate Pérez 
coordinador de Comunicació i de Promoció de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 21 de setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora María Pilar Cid Leal 
coordinadora del Grau de Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 
1 d’octubre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Francesca Canalias Reverter 
secretària de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018. 

 

Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Navarro Acebes vicedegà 
d’Economia i de Planificació de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor David Urbano Pulido vicedegà 
d’Emprenedoria i Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 
2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual es nomena la senyora Natalia 
Majó Masferrer coordinadora de Doctorat en Medicina i Sanitat Animals de la Facultat de Veterinària, amb efectes 
del dia 1 d’octubre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Josep 
Cañabate Pérez coordinador Concurs Lliga de Debat de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 21 de setembre de 

2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Tomàs Blasco 
Blasco coordinador de Treball Fi de Màster en Psicologia General Sanitària de la Facultat de Psicologia, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 31 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Rafael Micó 
Pérez sotscoordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 19 de setembre de 2018. 
 
 

IV.2.2. Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Mª del Pilar Casado Lechuga cessa com 
a coordinadora d’Estudis del Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 de 
setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Mª del Mar Puyol Bosch cessa com a 

coordinadora d’Estudis adjunta del Grau en Nanociència i Nanotecnologia de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 
de setembre de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Sílvia Blanch Gelabert cessa com a 
coordinadora del Grau en Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 14 de setembre de 

2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Francesc Serra Massansalvador cessa 
com a vicedegà d’Intercanvis i de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb 
efectes 31 d’agost de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 3 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Clara Selva Olid cessa com a vicedegana 
de Pràctiques i Estudiants de la Facultat de Psicologia, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Gregori Guasp Balaguer cessa com a 
coordinador d’Estudis adjunt del Grau d’Estadística Aplicada de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 de setembre 
de 2018. 

 

Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Maria Teresa Cabeza Gutes cessa com 
a coordinadora d’Estudis del Grau en Economia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre 
de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Francesc Gómez Valls cessa com a 
coordinador d’Estudis del Grau de Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de 
setembre de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Maria Dolores Márquez Cebrián cessa 
com a responsable de Qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Jordi Mas López cessa com a coordinador 
del Grau de Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 30 de setembre de 

2018. 

 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Carlota Menéndez Plans cessa com a 
secretària de la Facultat i coordinadora d’Estudis del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i del doble 
Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de 
setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Judith Panadès Martí cessa com a 
vicedegana d’Inserció Laboral, Ocupabilitat i de Pràctiques de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de 
setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Josep Rialp Criado cessa com a vicedegà 
d’Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Maria Consol Torreguitart Mirada cessa 
com a vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre 

de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Josep Cañabate Pérez cessa com a 
coordinador de Comunicació i Promoció de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Maria Gemma Rubí Casals cessa com 
a coordinadora del Bachelor’s Degree in History, Politics and Economics (Grau en Història, Política i Economia) de la 
Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Manuel Álvarez Gómez cessa com a 
vicedegà, sotssecretari i coordinador d’Intercanvis del Campus de Sabadell de la Facultat d’Economia i Empresa, 

amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Xavier Navarro Acebes cessa com a 
vicedegà de Planificació i Estructura de la Facultat de Medicina, amb efectes 30 d’agost de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Fernando Picatoste Ramón cessa com 
a vicedegà d’Economia i Suport a l’Equip de Deganat de la Facultat de Medicina, amb efectes 30 d’agost de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Maria Josefa Sabrià Pau cessa com a 
secretària de la Facultat de Medicina, amb efectes 31 d’octubre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 15 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Rafaela Cuenca Valera 
cessa com a coordinadora d’Estudis de Doctorat en Medicina i Sanitat Animals de la Facultat de Veterinària, amb 
efectes 30 de setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Josep Cañabate Pérez 

cessa com a coordinador Concurs Lliga de Debat de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Tomàs Blasco Blasco 
cessa com a coordinador de Treball Final de Màster en Psicologia General Sanitària de la Facultat de Psicologia, amb 
efectes 31 d’agost de 2018. 
 

 

IV.3. Departaments   
 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Beatriz Molinuevo Alonso 

secretària del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb efectes del dia 3 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Jesús Adrián Escudero 
coordinador de Doctorat del Departament de Filosofia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Jorge Miquel Rodríguez 

coordinador de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 1 d’octubre 

de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Susana Navas Navarro 
directora del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Núria Reynal Querol secretària 

del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Joaquima Navarro Ferreté 
coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia 
i d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Vilà Carnicero secretari 

del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’octubre de 2018, per la qual es nomena la senyora Ana Fernández 
Montraveta coordinadora de Treballs Fi de Grau del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual es nomena la senyora Mariona 
Espinet Blanch coordinadora de l’Àmbit de Didàctica de les Matemàtiques i de l’Àmbit de Didàctica de les Ciències 
del Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes 
del dia 1 d’octubre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Albert Griera 
Artigas cap de la Unitat de Geodinàmica Interna del Departament de Geologia, amb efectes del dia 1 de setembre 

de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Josep Oriol 
Oms Llobet cap de la Unitat d’Estratigrafia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 

2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Joan Francesc 
Piniella Febrer cap de la Unitat de Cristal·lografia i Mineralogia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 4 
de setembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Joan Reche 
Estrada cap de la Unitat de Petrologia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 3 de setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Enric Vicens 
Batet cap de la Unitat de Paleontologia del Departament de Geologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Mario Zarroca 
Hernández cap de la Unitat de Geodinàmica Externa i Hidrogeologia del Departament de Geologia, amb efectes del 
dia 14 de setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Miquel 

Torregrossa Álvarez coordinador del programa de Doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport del Departament 

de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb efectes del dia 5 d’octubre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor Gerardo Caja 
López representant de la Unitat Producció Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, amb efectes 
del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor José Juan 

Rodríguez Jerez representant de la Unitat Higiene i Inspecció dels Aliments del Departament de Ciència Animal i dels 
Aliments, amb efectes del dia 22 de març de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor David Pérez 
Castrillo coordinador de Doctorat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 2 
d’octubre de 2018. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual es nomena el senyor David Pérez 
Castrillo director del Programa de Doctorat IDEA (International Doctorate in Economic Analysis) del Departament 
d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 2 d’octubre de 2018. 
 
 

IV.3.2. Cessaments 
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Esther Martínez Membrives cessa com 
a secretària del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb efectes 2 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Anna Estany Profitós cessa com a 

coordinadora de Doctorat del Departament de Filosofia, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Sandra Camacho Clavijo cessa com a 
secretària del Departament de Dret Privat, amb efectes 30 de setembre de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Jorge Miquel Rodríguez cessa com a 
director del Departament de Dret Privat, amb efectes 30 de setembre de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Antonio Miralles Asensio cessa com a 
secretari del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes 31 d’octubre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Núria Reynal Querol cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat, amb efectes 30 de setembre 

de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Jordi Benet Català cessa com a 
coordinador de la Unitat de Biologia Cel·lular i Genètica Mèdica del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia 
i d’Immunologia, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Hortènsia Curell Gotor 

cessa com a coordinadora de Treballs de Fi de Grau del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb 
efectes 31 d’agost de 2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Maria Espinet Blanch 
cessa com a coordinadora de l’Especialitat Educació Científica del Màster Universitari de Recerca en Educació del 

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes 30 de setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2018, per la qual la senyora Mercè Junyent Pubill 
cessa com a coordinadora de l’Àmbit de Didàctica de les Matemàtiques i de l’Àmbit de Didàctica de les Ciències del 
Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes 
30 de setembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2018, per la qual el senyor Lluís Capdevila Ortís 
cessa com a coordinador del Programa de Doctorat en Psicologia de la Salut i de l’Esport del Departament de 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb efectes 4 d’octubre de 2018. 
 
 

[tornar a l’índex] 

IV.4. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 d’octubre de 2018, per la qual nomena el senyor Josep M. Sanahuja Gavaldà 
director del Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN).  
 

 
 

IV.5. Representació en altres institucions   
 

IV.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 16 d’octubre de 2018, per la qual nomena la senyora Joana Gallego Ayala, directora 

de l’Observatori per a la Igualtat, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dones i 
Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2018, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7743, 
de 8 de novembre de 2018): 

 

Referència de concurs: UAB-LE-601 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual 
està adscrita: 

Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Àmbit de coneixement: Publicitat / Advertising 

 

Referència de concurs: UAB-LE-602 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual 
està adscrita: 

Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Àmbit de coneixement: Comunicació audiovisual / Audiovisual 
communication 

 

Referència de concurs: UAB-LE-603-604 

Nombre de places:  2 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual 
està adscrita: 

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Àmbit de coneixement: Psicologia bàsica, evolutiva i de l’educació / 

Developmental and Educational 
Pshychology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-605 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual 

està adscrita: 

Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i 

Corporal 

Àmbit de coneixement: Didàctica de la música / Didactics of Music 

 

Referència de concurs: UAB-LE-606 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual 
està adscrita: 

Genètica i Microbiologia 

Àmbit de coneixement: Genètica / Genetics 

 

Referència de concurs: UAB-LE-607 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual 

està adscrita: 

Mitjans, Comunicació i Cultura 

Àmbit de coneixement: Periodisme / Journalism 
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Referència de concurs: UAB-LE-608 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual 
està adscrita: 

Ciència Política i Dret Públic 

Àmbit de coneixement: Ciència política i de l’administració / Political 
Science and Public Administration 

 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça de cossos 

docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 271, de 9 de novembre de 2018): 
 

Número de places: 1 

Referència: CU/18/68 

Identificador de la 

plaça: 

ATU00478 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Sociologia 

Àrea de Coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de l’Educació 

Perfil investigador: Polítiques educatives i desigualtats 

 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7743, de 8 de novembre de 
2018): 
 

Nombre de places: 1 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00414 

Referència: AL/18/348 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de l’Educació 

Perfil investigador: Política educativa i globalització 

 

Nombre de places: 1 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00391 

Referència: AL/18/350 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Biologia cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia 

Perfil docent: Fisiologia animal comparada i ambiental 

Perfil investigador: Immunologia de peixos i desenvolupament 
de vacunes per aqüicultura 

 
 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 3 d’octubre de 2018, per la qual es declara conclòs el procediment i desertes dues 

places de professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, per manca de candidats, 
segons es detalla (DOGC núm. 7746, de 13 de novembre de 2018): 
 
 Plaça UAB-LE-537: Dret financer i tributari / Financial and tax law 
 Plaça UAB-LE-540: Dret del treball i de la seguretat social / Labor law and social security 
 
Resolució de la rectora, de 3 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 77217, de 16 
d’octubre de 2018): 
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Referència: UAB-LE-564 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament: Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 

l’Àsia Oriental 

Àmbit de coneixement: Traducció del català/castellà a l’anglès 

Adjudicació: Gema Rubio Carbonero 

 
Resolució de la rectora, d’11 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7735, de 26 d’octubre 
de 2018): 
 

Referència: UAB-LE-534 

Nombre de places:  1 

Categoria: Lector/a – Tenure-eligible lecturer 

Departament: Didàctica der la Llengua i de la Literatura i de 

les Ciències Socials 

Àmbit de coneixement: Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Adjudicació: Cristina Aliagas Marín 

 

Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7750, 
de 19 de novembre de 2018): 
 

Referència: UAB-LE-536 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a  /  Tenure—eligible lecturer 

Departament: Art i Musicologia 

Àmbit de coneixement: Etnomusicologia 

Adjudicació: Silvia Martínez Garcia 

 
Resolució de la rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7750, 
de 19 de novembre de 2018): 
 

Referència: UAB-LE-538 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a  /  Tenure—eligible lecturer 

Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Àmbit de coneixement: Història del Dret i de les Institucions 

Adjudicació: José Cañabate Pérez 

 
Resolució de la rectora, de 26 d’octubre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7749, 

de 16 de novembre de 2018): 
 

Referència: UAB-LE-541 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a  /  Tenure—eligible lecturer 

Departament: Economia i Història Econòmica 

Àmbit de coneixement: Macroeconomia i Economia Monetària 

Adjudicació: Javier Fernández Blanco 
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V.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 15 
d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
Promotor/a de projectes de recerca, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L00949 1 N 
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar i Palasí” (IBB) 

Administració de Medicina 
9:00 – 
17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 22 

d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana informàtic/a, amb 
destinació al Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de l’Administració de centre de 
l’Escola d’Enginyeria, segons es detalla: 
 

Denominació: Tècnic/a mitjà/ana informàtic/a 

Grup: 2 

Complement: O 

Destinació: 

Departament d’Enginyeria de la Informació i de 

les Comunicacions – Administració de centre de 
l’Escola d’Enginyeria 

Tipologia de 
contracte: 

Indefinit 

Horari: De 09:00 a 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 24 

d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
cap de servei, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L00807 1 D Servei Assistencial de Salut – Àrea de Prevenció i Assistència 9:00 – 
17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
de 26 d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de 9 places de l’escala d’ajudants 
i biblioteques, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Unitat funcional Horari (teòric) 

F01439 A2 22 Biblioteca de Medicina Ciències Bàsiques 13:30 – 21:00 

F01521 A2 22 Biblioteca de Ciència i Tecnologia 14:00 – 21:30 

F02979 A2 22 Biblioteca Universitària Campus Sabadell 14:00 – 21:30 

F01801 A2 22 Biblioteca Universitària Campus Sabadell 09:00 – 17:30 

F02147 A2 22 Biblioteca d’Humanitats 09:00 – 17:30 

F02167 A2 22 Biblioteca d’Humanitats 09:00 – 17:30 

F02227 A2 22 Biblioteca de Ciències Socials 09:00 – 17:30 

F02289 A2 22 Biblioteca de Medicina – UD Vall d’Hebron 08:00 – 15:30 

F03143 A2 22 Unitat Tècnica de Projectes 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 20 d’octubre de 2018, per autorització 
de la rectora, de 30 d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 2 places de 
l’escala de gestió, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Unitat funcional Horari 

F04131 A2 22.1 Gestor/a d’afers acadèmics Gestió Acadèmica 09:00 – 17:30 

F01433 A2 22.1 Gestor/a de programació docent Gestió Acadèmica 09:00 – 17:30 
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Resolució del vicerector de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, 
de 31 d’octubre de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una 
plaça de tècnic/a mitjà/ana de simulació clínica, segons es detalla: 

 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L02377 2 L Departament d’Infermeria – Administració de Centre de Medicina 09:00 – 17:30 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 20 de 

setembre de 2018, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
tècnic/a superior de medi ambient (personal laboral grup 1), amb destinació a l’Oficina de Medi Ambient i es declara 
deserta la plaça. 

 
Resolució del gerent, d’1 d’octubre de 2018, per la qual s’autoritza al senyor Pedro de Alcántara-García Briones, 
lletrat del Gabinet Jurídic, a assumir les funcions del lloc de treball de la cap de la Unitat de Contractació 
Administrativa i secretària de la mesa de contractació de les licitacions en matèria de contractació administrativa. 

 
Resolució del gerent, per autorització de la rectora, d’1 d’octubre de 2018, per la qual es destina la senyora 
Isabel Durbán Garcia al lloc L02513, de lliure designació, com a administradora de Centre de les Facultats de Ciències 
de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del gerent, per autorització de la rectora, d’1 d’octubre de 2018, per la qual es destina al senyor 

Fernando Guerrero Rebollo al lloc L00031, de lliure designació, com a cap de l’Àrea de Personal d’Administració i 
Serveis. 
 
Resolució del gerent, per autorització de la rectora, d’1 d’octubre de 2018, per la qual es destina al senyor 
Josep Lluis Costa Arranz al lloc L02505, de lliure designació, com a administrador de Centre de les Facultats de 

Lletres i de Psicologia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 d’octubre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Emilia Padial Sánchez, que 
ocupa la plaça L03547, tècnic/a gestor/a de dades júnior LGE1O, amb destinació a la Unitat de Gestió de la 
Informació i Dades – OGID.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 d’octubre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, el senyor Josep Antoni Bonilla 

Hontoria, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F02483, gestor/a acadèmic/a, amb destinació a la 
Gestió Acadèmica de Psicologia – Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 d’octubre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Begoña Valle Valverde, 
funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F05439, gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió 

Acadèmica de Biociències – Administració de Centre de Ciències i Biociències. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 d’octubre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Boncompte 
Bonfill, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F05443 (A2 22.2), gestor d’afers acadèmics, amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències – Administració de Centre de Ciències i Biociències. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 d’octubre de 2018, per la qual s’adscriu en comissió de serveis la senyora Susana Ferrer Argelich, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02575 a l’Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 d’octubre de 2018, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Olga Zubillaga Cayuela, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar un lloc d’administratiu a la Biblioteca de Ciències Socials. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 8 

d’octubre de 2018, per la qual es declara deserta la plaça de cap de la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de 
Relacions Internacionals. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 
d’octubre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 

grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018 fins el dia 31 
d’octubre de 2018. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 10 d’octubre de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Lluis Gordon Arcos, que ocupa 
la plaça L00849, tècnic/a mitjà/ana responsable de laboratori, amb destinació al Departament de Geologia – 

Administració de Centre de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 10 d’octubre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Olga Castaño 
Naranjo, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01775, gestor/a econòmic/a, amb destinació a la 
Gestió Econòmica de l’Administració de Centre d’Economia i Empresa. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’11 d’octubre de 2018, per la qual s’autoritza la permuta entre la senyora Carmen López López i la 
senyora Manuela Riballo Pérez. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’11 d’octubre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat 
Garvin Carmona, funcionària de l’escala de gestió, les funcions de la plaça F01751, gestor/a d’unitat docent, amb 

destinació a la Unitat Docent Parc Salut Mar – Administració de Centre de Medicina, fins a la data de jubilació de la 
gestora titular. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’11 d’octubre de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Jordi Martínez Milian, 
funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01243 gestor/a, amb destinació a la Unitat Tècnica de l’Àrea 

de Personal Acadèmic i de Nòmines (fins a la cobertura de la plaça). 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 16 d’octubre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Teresa Puga 
Salmeron, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F02387, gestor/a departamental amb destinació al 
Departament de Física – Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 16 d’octubre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Miquel Fabregas Orti, 
personal laboral, per a ocupar la plaça L00245, adjunt/a amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de 
l’Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, 
de 23 d’octubre de 2018, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una 

plaça de promotor/a de projectes de recerca, amb destinació a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent 
Villar i Palasí” (IBB), Administració de Medicina i es declara la plaça deserta. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 24 d’octubre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions de la plaça 
F01911, gestor/a departamental, amb destinació al Departament de Geologia – Administració de Centre de Ciències 

i de Biociències a la senyora Isabel Mercader Botella. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 
d’octubre de 2018, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de 
les proves selectives d’accés a l’escala administrativa, pel sistema de concurs oposició, segons es detalla (DOGC 
núm. 7742, de 7 de novembre de 2018): 
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Cognoms i Nom   

Albiol López, Esther García García, Cristina Ramos Campos, David 

Alonso Medina, Laura Jiménez Ramírez, Nohemí Rivodigo Rojas, Domingo 

Ayllón Bonnín, Annabel Lázaro Miranda, Benjamín Rodríguez Vives, Alicia 

Calejo Méndez, M. José Márquez Linares, Carmen Rubio Inglés, Antonio 

Carrascosa Aguilar, Elisabet Martínez Cuenca, Sandra Ruiz Hernández, Josefa 

Castillo Martínez, Montserrat Martínez Garcia, Alba Serra Galceran, Núria 

Cobo Valverde, María José Montero Blázquez, Cristina Sola Gea, Joan 

Cusi Bohigas, Monica Mulero Baena, Alba Viana Díaz, Marta 

Díaz Sánchez, Natalia Pacios Pujado, Pilar Vidal Justicia, Raquel 

Farré Forrolla, Glòria Peral Uceda, Guadalupe Vigata Sabaté, Maria Francisca 

Fernández Díaz, Eva Puiggermanal Brasó, Bàrbara  

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 31 

d’octubre de 2018, per la qual es resol el procés selectiu per a nomenar interinament 2 tècnics/ques gestors/res 
i s’adjudica el nomenament, amb caràcter interí, de tècnic/a gestor/a d’orientació laboral amb destinació al Servei 
d’Ocupabilitat a la senyora Laura Capdevila Torres, i a la senyora Eva Alejandra Domínguez Fernàndez. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 31 d’octubre de 2018, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Mercè Medrano Moldes, 
al servei actiu de l’escala administrativa, adscrivint-la, provisionalment, a la plaça de secretari/ària del deganat de 

la Facultat de Ciències de l’Educació. 
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