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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 63/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 

 
ACORDS  

 

Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 30 d'octubre de 2018. 
  
Presentació del programa d’acollida d’estudiants refugiats de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona ha iniciat l’elaboració del seu Pla Estratègic 2030 i que s’està en el 
procés d’elaboració de la versió a presentar en el Claustre de la UAB. 
  
Vist que des de la signatura de l'acord entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Comissió Catalana 
d'Ajuda al Refugiat (CCAR) la Fundació Autònoma Solidària (FAS) ha estat l'encarregada de dissenyar les accions 
conjuntes i els programes de voluntariat i de coordinar-les juntament amb el Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat, 
i treballa en idear les actuacions d'acompanyament instrumental amb l'objectiu de facilitar els processos d'inclusió 

de les persones nouvingudes i el creixement de la seva autonomia. 
  

Vist que la UAB participa en el programa d’acollida d’estudiants refugiats a les universitats catalanes, impulsat per 
la Generalitat de Catalunya en l’any 2018, i que l’Autònoma acull 3 dels 18 nois i noies que s’han incorporat a 
l’esmentat programa. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la reunió del Ple del Consell Social de 27 de novembre de 
2018, el director de la Fundació Autònoma Solidària presentarà les accions que es duen a terme dins d’aquest marc 
i es comptarà amb la presència d’un estudiant de la UAB participant en el programa per a una visió complementària. 
 
Acord 64/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 
 
Missió i visió del Consell Social de la UAB. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona inicia l’elaboració del seu Pla Estratègic 2030 i que es valora la 

idoneïtat que el Consell Social defineixi la seva missió i visió a la vegada que identifiqui els seus projectes en el marc 
de les línies i objectius estratègics de la UAB. 
  

Vist l’acord PLE 18/2018, en virtut del qual s’aprova el pressupost del Consell Social corresponent a l’any 2018, i 
vist l’acord PLE 49/2018, en el qual s’aprova la modificació de crèdit del pressupost 2018 del Consell Social. 
  
Vist que en virtut dels ACORDS esmentats en el paràgraf anterior, el pressupost del Consell Social per a l’any 2018 
contempla la partida “Pla estratègic: Consell Social i UAB” d’import 14.500 euros. 
  

Vist que en el Ple del Consell Social reunit el 30 d’octubre de 2018 es presenta la proposta de missió i visió del 
Consell Social i queda convingut tractar la proposta definitiva per al seu acord, si escau, en el Ple del mes de 
novembre de 2018, una vegada recollides les aportacions trameses per membres del Consell Social. 
  
Vist que, en base a les aportacions rebudes, es redacta una proposta actualitzada de missió i visió del Consell Social, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 

  

Vist l’article 88.a de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS  

  
Aprovar la missió i la visió del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona d’acord amb el que consta en 
el document 1. 
  
Acord 65/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 
 

Modificació d’un títol de grau. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vista la petició de modificació d’un títol de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la modificació d'aquest tipus de títols. 

  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e del Estatus de la UAB sobre la modificació de títols universitaris oficials. 
  
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 7 de novembre de 2018 s’ha pres l’acord 95/208 pel qual 
s’aprova la proposat de modificació de títol de grau. 
  
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica de 14 de novembre s’ha pres l’acord CA 29/2018, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar la modificació 
del títol de grau en Estudis Globals en Economia i Empresa/Global Studies in Economics and Business, que passa a 

denominar-se grau en Estudis d'Econòmia i Empresa Internacional/Studies in International Economics and Business. 

2)Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 3)Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
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 títol de grau en Estudis Globals en Economia i Empresa/Global Studies in Economics 
and Business, que passa a denominar-se grau en Estudis d'Econòmia i Empresa Internacional/Studies in 
International Economics and Business. 

  
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 

d’aquest cord. 
  
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 66/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 
 
Creació de màsters propis i de diplomatures de postgrau. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

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

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

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 7 de novembre de 2018 s’ha pres l’acord 96/2018, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta creació de màsters propis i de diplomatures de postgrau. 
  
Vist l’acord CA 30/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 14 de novembre, en virtut del 

qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
creació dels títols de màster propi següents: a)Màster en Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i 
per Ferides Cròniques: Abordatge Integra; i b)   Màster en Estratègia i Negocis. 2)Aprovar la creació del títol de 
Diploma de Postgrau en Ensenyament de la Llengua Àrab en Contextos Educatius no Formals. 3)Encarregar a la 
directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts primer i segon 
d’aquest acord. 4)Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
  
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 creació dels títols de màster propi següents: 
a)  Màster en Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral.  
 
b) Màster en Estratègia i Negocis. 

2)   Aprovar la creació del títol de Diploma de Postgrau en Ensenyament de la Llengua Àrab en Contextos Educatius 

no Formals. 
 
3)   Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts 
primer i segon d’aquest acord. 
 
4)   Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Acord 67/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 
 
Creació de l’Institut de Recerca de l’Esport 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de transformar el centre internacional, Centre d’Estudis 

Olímpics i de l'Esport (CEOiE) en institut d’investigació propi amb la denominació ‘Institut de Recerca de l’Esport’ de 
la UAB. 
  
Ateses les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEOiE i per diversos grups de recerca de la UAB en 

temes relacionats amb l’esport, justificades a la memòria científica, la qual conté el projecte de Reglament, la 
proposta de cens inicial i la seva projecció futura (document 1), és interès de la seva direcció ser reconegut com a 
Institut Propi de Recerca. 
  
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació 
pública de la present proposta de creació per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, facultats 
i escoles afectats emetin informe de la proposta. 

  
Vist que, un cop aprovat per part del Consell Social s’iniciaran els tràmits per designar el director i els membres del 
Consell d’Institut, la qual cosa fa necessari designar una comissió gestora. 
  

Vist l’article 88.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord 100/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB del dia 7 de novembre de 2018, en virtut 
del qual s’aprova proposar la creació de l’Institut de Recerca de l’Esport, com a institut de recerca propi de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, i declarar extingit el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport. 
  
Vist l’acord CA 31/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el dia 14 de novembre, en virtut 
del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Proposar la 
creació de l’Institut de Recerca de l’Esport, com a institut de recerca propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
d’acord amb la memòria que consta en el document 1. 2)Declarar extingit el Centre d’Estudis Olímpics i de l'Esport 

(CEOiE) com a conseqüència de l’acord anterior, un cop creat l’Institut de Recerca de l’Esport. 3)  Aprovar la proposta 
de reglament de l’Institut de Recerca de l’Esport que entrarà en vigor l’endemà de la creació de l’Institut, d’acord 
amb el que consta en el punt 9 del document 1. 4)Aprovar la creació d’una comissió gestora integrada pels membres 
relacionats al document 2 la qual tingui per única finalitat realitzar tots els tràmits necessaris per designar el director 
i la composició del Consell d’Institut. 5)Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el 
seguiment d’aquest acord. 6)Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
                                                                                              
ACORDS  
  
1)   Proposar la creació de l’Institut de Recerca de l’Esport, com a institut de recerca propi de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, d’acord amb la memòria que consta en el document 1. 

2)   Declarar extingit el Centre d’Estudis Olímpics i de l'Esport (CEOiE) com a conseqüència de l’acord anterior, un 
cop creat l’Institut de Recerca de l’Esport. 
 
3)   Aprovar la proposta de reglament de l’Institut de Recerca de l’Esport que entrarà en vigor l’endemà de la creació 
de l’Institut, d’acord amb el que consta en el punt 9 del document 1. 
 

4)  Aprovar la creació d’una comissió gestora integrada pels membres relacionats al document 2 la qual tingui per 

única finalitat realitzar tots els tràmits necessaris per designar el director i la composició del Consell d’Institut. 
 
5)   Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
6)   Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 
 Acord 68/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 
 
Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de l’any 2019 de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

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

Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist l’acord 93/2018 pres a la reunió del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 pel qual ACORDS la proposta 
de document “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la  UAB  2019”. 
  
Vist l’acord CE 99/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 19 de novembre de 2018, en virtut del 
quals s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2019”, d’acord amb el que consta en el 
document 1; 2) Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2019, 

d’acord amb els criteris un cop aprovats pel Consell Social; 3) Comunicar al vicerector d’Economia i Campus i al 
gerent de la UAB el present acord. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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ACORDS  
  
1)   Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2019”, d’acord amb el que 

consta en el document 1. 
2)   Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2019, d’acord amb 
els criteris un cop aprovats pel Consell Social. 
 
3)   Comunicar al vicerector d’Economia i Campus i al gerent de la UAB el present acord. 
 

Acord 69/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a 
l’any 2018. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  

Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 18/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 23 de maig, pel qual s’aprova el pressupost 
del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2018, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  
Vista la disponibilitat pressupostària a data 1 de novembre de 2018. 

  

Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord PLE 69/2018. 
  
Vist l’acord CE 101/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 19 de novembre de 2018, en virtut 
del quals s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del 
pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb 
el que consta en el document 1. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social   
  
ACORDS  
  
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.. 

  
Acord 70/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 

 
Cessió d’ús de terrenys per al projecte “Smart biking” – Xarxa      d’aparcaments segurs al campus de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Atès que VADECITY SL ha dissenyat un projecte denominat ‘SMART BIKING’ consistent en la implantació d’un model 
de mobilitat urbana mitjançant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport en l’entorn urbà, la qual cosa implica el 
desplegament de dispositius d’aparcaments segurs per a bicicletes situats estratègicament a la ciutat, connectats 
en xarxa i operant a través d’una plataforma tecnològica intel·ligent que facilita l’ús de la xarxa d’aparcaments 
segurs per part dels usuaris i els hi ofereix altres serveis de caràcter accessori i complementari. 
 

Atès que en el marc del programa Horizon 2020 el Projecte SMART BIKING ha obtingut una subvenció per a 
implementar 500 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
 
Atès que la UAB, a través del seu Pla de Mobilitat, i més concretament del seu Projecte BiciUAB, treballa activament 

per al foment de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per a la comunitat universitària, sent la provisió 
d’aparcaments segurs per bicicletes un dels objectius principals. 
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Atès que la UAB i VADECITY, S.L. estan interessades en cooperar i participar en aquest projecte, amb la finalitat de 
promoure la mobilitat sostenible de l´ús entre els usuaris del sistema universitari en conjunt, per a la qual cosa 
tenen interès en instal·lar places d’aparcament segur de bicicletes, connectades en xarxa, als diferents campus de 

la UAB. (Document 1) 
 
Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona d’autoritzar l’ús d’espais de superfície total aproximada 
de 500 m2 a VADECITY, S.L.  per ubicar aparcaments de bicicletes:  

Campus Núm. Places Núm. Emplaçaments 
 
Núm. De places /emplaçament 

Bellaterra 116 29 4 

Sabadell 10 1 10 
 

 
La ubicació dels espais d’aparcament es pot veure al document 2. 

 
Vist allò que disposen els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
  
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya. 
  
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 102/2018 pres a la reunió del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 en relació a l’autorització 

de cessió d’ús de terrenys per al projecte “Smart biking” – Xarxa d’aparcaments segurs al campus de la UAB. 
   
Vist l’acord CE 107/2018 pres per la Comissió Econòmica reunida el 19 de novembre, en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Autoritzar la cessió d’ús d’espais a VADECITY, S.L. amb CIF núm. B 66278631, segons el que disposa la 
legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 

  
a)   Objecte: Cessió d’ús dels següents espais de superfície total aproximada de 500 m2 per ubicar aparcament de 
bicicletes: 

Campus Núm. Places Núm. Emplaçaments 

 

Núm. De places /emplaçament 
Bellaterra 116 29 4 

Sabadell 10 1 10 
 
  

La ubicació dels espais d’aparcament es pot veure a l’Annex 1 del document 2. 
  
b)   Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels 
aparcaments.   
  
c)   Termini de duració: 4 anys. 

  
d)   Destinació: Ubicar aproximadament 126 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
  
2)    Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 

públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquests 
acords. 
3)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord 
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4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
  
ACORDS  
  
1)  Autoritzar la cessió d’ús d’espais a VADECITY, S.L. amb CIF núm. B 66278631, segons el que disposa la legislació 
vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 

  
a)   Objecte: Cessió d’ús dels següents espais de superfície total aproximada de 500 m2 per ubicar aparcament de 
bicicletes: 

Campus Núm. Places Núm. Emplaçaments 
 
Núm. De places /emplaçament 

Bellaterra 116 29 4 

Sabadell 10 1 10 
  
La ubicació dels espais d’aparcament es pot veure a l’Annex 1 del document 2. 
  

b)   Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels 
aparcaments.    
  
c)   Termini de duració: 4 anys.  
  
d)   Destinació: Ubicar aproximadament 126 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 

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

  
3)  Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

4)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu.. 
 
Acord 71/2018, de 27 de novembre, de la Comissió del Plenari del Consell Social 
 
ACORDS de la Mesa d’Universitats i la Comissió Negociadora sobre l’increment retributiu addicional del 0,2% del 
PAS en l’any 2018. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 1.5 del decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores 
de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic, en virtut del qual s’autoritza 

un increment retributiu addicional del 0,2% de la massa salarial, la destinació del qual es concretarà en els àmbits 

de negociació respectius, que podrà preveure, entre d’altres mesures, la implantació de plans i projectes de millora 
de la productivitat o eficiència, la revisió dels complements específics, l’homologació de complements de destinació 
o l’aportació a plans de pensions. 
  
Vista la proposta d’acord de la Mesa d’Universitats, àmbit de negociació del personal de les Universitats Públiques 
de Catalunya, reunida el 6 de novembre de 2018, en relació als increments retributius de l’any 2018 del personal 
de les universitats públiques catalanes. 

  
Vist l’acord de la Comissió Negociadora del PAS laboral de les Universitats Públiques de Catalunya, reunida el 6 de 
novembre de 2018, en relació als increments retributius de l’any 2018 del PAS laboral de les universitats públiques 
catalanes. 
  
Vist l’acord de la Comissió Negociadora del PDI laboral de les Universitats Públiques de Catalunya, reunida el 6 de 
novembre de 2018, en relació als increments retributius de l’any 2018 del PDI laboral de les universitats públiques 

catalanes. 
  
Vistos els articles 37 i 38 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEB). 
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Vistos els articles 74. i 89.d de la Llei 1/2003, de 19 de març, d’universitats de Catalunya. 
  

Vistos els articles 28.2.c i 28.2.k del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en les reunions de la Mesa d’Universitats, la Comissió Negociadora del PAS laboral i la Comissió Negociadora 
del PDI laboral, el dia 6 de novembre de 2018, ACORDS, en el punt 2, un increment retributiu addicional lineal del 
0,2% consolidable, amb efectes 1 de gener de 2018, per a la millora de l’eficiència universitària, en funció de la 
massa salarial de cada universitat, en valor anual, que per a la UAB és de 75,32 euros per empleat. I que en el punt 

3 es fa constar que tant per al PAS com el PDI laboral de les Universitats ACORDS incloure un nou complement 
salarial consolidable, Acord de la Mesa d’Universitats de 6/11/2018, a les taules salarials definides pel conveni, amb 
els valors anuals definits en el punt 2 de l’acord per a cada Universitat, que en el cas de la UAB és de 75,32 euros 
per empleat (document 1, document 2 i document 3). 
  
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 5 de desembre de 2018 està previst que l’òrgan ratifiqui 

l’increment retributiu addicional del 0,2%, en l’any 2018, per al personal de la UAB. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS  
  
1)     Ratificar i donar-se per assabentat de l’increment retributiu addicional del 0,2%, en l’any 2018, per al personal 
de la UAB, segons consta ens els punts 2 i 3 del document 1, document 2 i document 3. 

  
2)    Comunicar aquest acord al gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona, als efectes que siguin oportuns 
per al seguiment i compliment del present acord. 
  
 Acord 72/2018, de 27 de novembre, de la Comissió 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. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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ACORDS  
  

El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 31 
d’octubre de 2018. 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 

 

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

 
Acord 28/2018, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 3 d'octubre de 2018. 

 
ACORDS  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 3 d'octubre de 2018. 
 
Acord 29/2018, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Modificació d’un títol de grau  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vista la petició de modificació de un títol de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent 
que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la modificació d'aquest tipus de títols. 

  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e del Estatus de la UAB sobre la modificació de títols universitaris oficials. 
  
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 del dia 7 de novembre de 2018 s'ha pres l'acord 95/2018 que 
estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de grau següent: 
  
- Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business, que passa a denominar-se 

grau en Estudis d'Econòmia i Empresa Internacional/Studies in International Economics and Business. 
  

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

primer i segon. 
  
QUART.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
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: 
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1)    Aprovar la modificació del títol de grau en Estudis Globals en Economia i Empresa/Global Studies in Economics 
and Business, que passa a denominar-se grau en Estudis d'Econòmia i Empresa Internacional/Studies in 
International Economics and Business. 

  
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest cord. 
  
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 30/2018, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social  
 
Creació de màsters propis i diplomatures de postgrau . 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  

Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 
a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2, i 
document 3). 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la  reunió del Consell de Govern de la UAB del dia 7 de novembre de 2018 s'ha pres l'acord 96/2018 que 

estableix: 

  
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: 
  
-       Màster en Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral  
-       Màster en Estratègia i Negocis 
  

SEGON.- Aprovar la creació del títol de Diploma de Postgrau següent: 
  
-       Diploma de postgrau en Ensenyament de la Llengua Àrab en Contextos Educatius no Formals  
  
TERCER.- Elevar la creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
  

QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 
ACORDS primer a tercer. 

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

Atesa la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua. 
  
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 creació dels títols de màster propi següents: 

  
a)   Màster en Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral.  
b)   Màster en Estratègia i Negocis.  
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2)    Aprovar la creació del títol de Diploma de Postgrau en Ensenyament de la Llengua Àrab en Contextos Educatius 
no Formals.  

  
3)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts 
primer i segon d’aquest acord. 
  
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Acord 31/2018, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de l’Institut de Recerca de l’Esport 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de transformar el centre internacional, Centre d’Estudis 
Olímpics i de l'Esport (CEOiE) en institut d’investigació propi amb la denominació ‘Institut de Recerca de l’Esport’ de 
la UAB. 
  
Ateses les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEOiE i per diversos grups de recerca de la UAB en 
temes relacionats amb l’esport, justificades a la memòria científica, la qual conté el projecte de Reglament, la 
proposta de cens inicial i la seva projecció futura (document 1), és interès de la seva direcció ser reconegut com a 

Institut Propi de Recerca. 
  
Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació 
pública de la present proposta de creació per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, facultats 
i escoles afectats emetin informe de la proposta. 
  

Vist que, un cop aprovat per part del Consell Social s’iniciaran els tràmits per designar el director i els membres del 

Consell d’Institut, la qual cosa fa necessari designar una comissió gestora. 
  
Vist l’article 88.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist que en la  reunió del Consell de Govern de la UAB del dia 7 de novembre de 2018 s'ha pres l'acord 100/2018 
que estableix: 
  
PRIMER.- Proposar la creació de l’Institut de Recerca de l’Esport, com a institut de recerca propi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, d’acord amb la memòria que s’annexa (document). SEGON.- Declarar extingit el Centre 
d’Estudis Olímpics i de l'Esport (CEOiE) com a conseqüència de l’acord anterior, un cop creat l’Institut de Recerca 
de l’Esport. TERCER.- Aprovar la proposta de reglament de l’Institut de Recerca de l’Esport que entrarà en vigor 

l’endemà de la creació de l’Institut. QUART.- Elevar la proposta de creació de l’Institut de Recerca de l’Esport com a 
institut de recerca propi de la UAB al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. CINQUÈ.- Aprovar la 

creació d’una comissió gestora integrada pels membres relacionats al document 2 la qual tingui per única finalitat 
realitzar tots els tràmits necessaris per designar el director i la composició del Consell d’Institut. SISÈ.- Encarregar 
el vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests ACORDS. SETÈ.- Comunicar els 
presents ACORDS al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

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

2)   Proposar la creació de l’Institut de Recerca de l’Esport, com a institut de recerca propi de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, d’acord amb la memòria que consta en el document 1. 
  
3)   Declarar extingit el Centre d’Estudis Olímpics i de l'Esport (CEOiE) com a conseqüència de l’acord anterior, un 

cop creat l’Institut de Recerca de l’Esport. 
 4)   Aprovar la proposta de reglament de l’Institut de Recerca de l’Esport que entrarà en vigor l’endemà de la creació 
de l’Institut, d’acord amb el que consta en el punt 9 del document 1. 
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5)   Aprovar la creació d’una comissió gestora integrada pels membres relacionats al document 2 la qual tingui per 
única finalitat realitzar tots els tràmits necessaris per designar el director i la composició del Consell d’Institut. 

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

Acord 32/2018, de 14 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe a la rectora sobre recurs 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 53340252-D, estudiant de grau en Nanociència i Nanotecnologia a la Facultat de Ciències de la UAB, segons 

consta en el document 1. 
DNI 78084285-K estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 
2. 
DNI 53330121-K, estudiant de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, 
segons consta en el document 3. 
DNI 39402328-Q, estudiant de grau en Infermeria a L’Escola Universitària Gimbernat d’infermeria, segons consta 

en el document 4. 

DNI 47182394-X, estudiant de grau en Psicologia a la Facultat de Psicologia de la UAB, segons consta en el document 
5. 
DNI 26612366-D, estudiant de grau en Enginyeria Química a l’Escola d’enginyeria de la UAB, segons consta en el 
document 6. 
DNI 53652259-K, estudiant de grau en Enginyeria Química a l’Escola d’enginyeria de la UAB, segons consta en el 
document 7. 

DNI 47975313-G, estudiant de grau en Fisioteràpia a l’Escola Universitària Gimbernat de Fisioteràpia, segons consta 
en el document 8. 
DNI 45909714-N, estudiants de grau en Administració i Direcció d’Empreses, segons consta en el document 9. 
DNI 76059908-N, estudiant de grau en Estudis de Francès i Espanyol a la Facultat de Filosofia i Lletres, segons 
consta en el document 10. 
DNI 54326606-P, estudiant de grau en Economia a la Facultat d’Economia i Empresa, segons consta en el document 
11. 

DNI 41533735-J, estudiant de grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta en 
el document 12. 

DNI 47918154-T, estudiant de grau en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta en el 
document 13. 
DNI 47236233-Y, estudiant de grau en Estudis Anglesos de la Facultat de Lletres de la UAB, segons consta en el 
document 14. 

DNI 39916893-W, estudiant de grau en Empresa i tecnologia a la Facultat d’Economia i Empresa, segons consta en 
el document 15. 
DNI 77746499-J, estudiant de grau en Estadística Aplicada de la UAB, segons consta en el document 16. 
NIE X-9067417-N, estudiant de grau en Comptabilitat i Finances a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, 
segons consta en el document 17. 
NIE Y-2470850-C, estudiant de grau en Economia i Finances a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, segons 
consta en el document 18. 

DNI 53653931-Z, estudiant del grau en Història a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta en el 
document 19. 
DNI 53290108-M, estudiant del grau en Economia de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, segons consta en 
el document 20. 

DNI 18059325-R, estudiant del grau en Física de la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta en el document 
21. 
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DNI 38120029-J, estudiant del grau en medicina de la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el document 
22. 
DNI 47158408-J, estudiant del grau en Turisme l’Escola de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la UAB, segons 

consta en el document 23. 
DNI 41011196-B, estudiant de Màster en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia a la Facultat de Ciències 
de la UAB, segons consta en el document 24. 
  
ACORDS  
  

1)   Sol·licitar a l’alumne amb DNI 53340252-D, estudiant de grau en Nanociència i Nanotecnologia a la Facultat de 
Ciències de la UAB documentació acreditativa de les al·legacions fetes i deixar per la propera reunió de la Comissió 
Acadèmica la resolució d’aquest recurs. 
2)   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 i Innovació en Cures Infermeres, presentada per l’estudiant amb DNI 
78084285-K de la Facultat de Medicina de 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. 
 
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 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, presentat per l’estudiant amb DNI 53330121-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 103588-
Treball de Fi de Grau. 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 Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 39402328-Q de l’Escola d’Infermeria de les 
Escoles Gimbernat, centre adscrit  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 200596 
Estructura del Cos Humà i 200597 Funció del cos Humà I. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en 
el curs 2018-2019, amb la recomanació de que opti per continuar els seus estudis per via lenta. 
 
5)   Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Psicologia, presentat per l’estudiant amb DNI 47182394-X de la Facultat de Psicologia  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 102573 Introducció al Tractament Psicològic. 
I per tant, autoritzar que l’alumna 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 Enginyeria Química, presentat per l’estudiant amb DNI 26612366-D 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 d’una matrícula extraordinària de les assignatures 102402 
Reactors; 102403 Operació de separació; 102445 Control i automatisme; 102437 Disseny d’equips; i 102444 
Simulació de Processos. 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 Química, presentat per l’estudiant amb DNI 53652259-K 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 d’una matrícula extraordinària de l’ assignatura 102511 Ciència de 
Materials. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 

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 Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb DNI 47975313-G de les Escoles Gimbernat 
Fisioteràpia, adscrita a 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 200565 
Fisioteràpia en Especialitats Clíniques de l’Aparell Locomotor IV. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-
se en el curs 2018-2019. 
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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 Administració i Direcció d’Empreses, presentat per l’estudiant amb DNI 45909714-N de 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 d’una matrícula extraordinària de 
l’assignatura 102374- Comptabilitat de Costos. I per tant, autoritzar que l’alumne 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 Estudis de Francès i Espanyol, presentat per l’estudiant amb DNI 76059908-N de de la 
Facultat de Filosofia i Lletres 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 d’una matrícula extraordinària de 
l’assignatura 100595- Literatura espanyola contemporània. I per tant, autoritzar que l’alumne 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 Economia, presentat per l’estudiant amb 54326606-P de 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 no considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 102386- 
Estadística I. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

 
12)   Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Arqueologia, presentat per l’estudiant amb DNI 41533735-J de de la Facultat de Filosofia i 
Lletres 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 100740- 

Arqueologia Prehistòrica. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019.1 

 
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 Filosofia, presentat per l’estudiant amb DNI 47918154-T de de la Facultat de Filosofia i 
Lletres 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 100282- Ètica. 

I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
14)   Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Estudis Anglesos, presentat per l’estudiant amb DNI 47236233-Y de de la Facultat de Filosofia 
i Lletres 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 100251- 
Treball de Fi de Grau. I per tant, autoritzar que l’alumna 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 Empresa i Tecnologia, presentat per l’estudiant amb DNI 39916893-W, de 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 d’una matrícula extraordinària de 

l’assignatura 102118-Macroeconomia. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
16)   Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Estadística Aplicada, presentat per l’estudiant amb DNI 77746499-J, 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 100122 

Anàlisi Multivariant. I per tant, 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 Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb NIE X-9067417-N de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 5.2 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 
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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. 
 

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 Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb NIE Y-2470850-C, de 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 no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització d’una matrícula extraordinària de 
l’assignatura 102122 Economia de l’Empresa. I per tant, no autoritzar que l’alumna 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 Història, presentat per l’estudiant amb DNI 53653931-Z, de de la Facultat de Filosofia i 
Lletres 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 100391 Treball 

de Fi de Grau. I per tant, autoritzar que l’alumna 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 Economia, presentat per l’estudiant amb DNI 53290108-M, de 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 d’una matrícula extraordinària de les assignatures 102461-

Treball Fi de Grau, 102482-Intergració Econòmica, i 102477 Teoria dels Jocs. I per tant, autoritzar que l’alumne 
pugui matricular-se en el curs 2018-2019.  
 
21)   Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Física, presentat per l’estudiant DNI 18059325-R, 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 100160 Complements de matemàtiques. 
I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 
 
22)   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 38120029-J, de 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 102944 Medicina i Cirurgia 
II. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-2019, amb la recomanació de que opti 
per continuar els estudis per la via lenta. 
 
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 Turisme, presentat per l’estudiant amb DNI 47158408-J, de FUABformació, Escola de Turisme 

i Direcció Hotelera, 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 d’una matrícula extraordinària de les assignatures 101194 
Anàlisi del sector turístic, i 101203 Comptabilitat. 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 en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia, presentat per l’estudiant amb DNI 
41011196-B, de la Facultat de Ciències, 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 d’una matrícula extraordinària de 
l’assignatura Treball de Final de Màster. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2018-
2019.   

 
 

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

 
Acord 97/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
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Acta de la sessió del dia 22 d'octubre de 2018  
 
ACORDS  

 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 22 d'octubre de 2018. 
 
Acord 98/2018, de 19 de novembre, 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 per a l’exercici 
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 31 
d’octubre 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. 
 
Acord 99/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de l’any 2019 de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

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

  
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist l’acord 93/2018 pres a la reunió del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 que estableix: PRIMER.- 
Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la  UAB  2019”,  que s’annexa; 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior 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. 

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

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
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1)   Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2019”, d’acord amb el que 
consta en el document 1.  
 

2)   Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2019, d’acord amb 
els criteris un cop aprovats pel Consell Social.  
 
3)   Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord. 
 
Acord 100/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 30 d’octubre 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 30 d’octubre de 2018 (document 1). 

  
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 30 d’octubre 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. 

 

Acord 101/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any 
2018. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist l’acord 18/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 23 de maig, pel qual s’aprova el pressupost 
del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2018, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  

Vista la disponibilitat pressupostària a data 1 de novembre de 2018. 
  
Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord CE 101/2018. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social  
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ACORDS  
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell 

Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
  
Acord 102/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals per a la contractació del servei de neteja i desinfecció dels locals, dependències i espais 

exteriors de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
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. (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 del Consell de Govern de data 24 d’octubre de 2018, 
que estableix el següent: 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. 
 
 Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions  

  
ACORDS  

  
1)   Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents al contracte número 42/2018 de serveis de neteja i 
desinfecció dels locals, dependències  i espais exteriors 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 103/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
  

Despeses pluriennals per a la 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 Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
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 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. (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 24 d’octubre 
de 2018, que estableix el següent: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al  contracte 
número 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; 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  
  
ACORDS  

  
1)  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents al contracte 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 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 104/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Complements retributius autonòmics per mèrits de docència corresponents a l’avaluació 2017 del personal docent i 
investigador funcionari i contractat. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vistos els articles 72 i 90.b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents, 
investigadores i de gestió. 
  

Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió 
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del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a 
proposta del Consell de Govern de la Universitat. 
  

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 al llarg de l'any 2018 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius 

autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de docència. 
Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per les 
comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU Catalunya per 
a la seva certificació. 
  
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. 
  
Atesa la certificació emesa per AQU Catalunya pel que fa a l’assignació de retribucions addicionals per mèrits de 
docència, corresponent a l’avaluació de l’any 2016. 
  
D’acord amb la Resolució EMC/2976/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la 

certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
 
Vist l’acord 106/2018 pres a la reunió del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 que estableix: PRIMER.- 
Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements 

retributius addicionals autonòmics per mèrits de docència i de gestió per al professorat funcionari i contractat de la 

UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex; SEGON.- Elevar aquest acord al 
Consell Social per tal que exerceixen les seves competències; TERCER.- 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; QUART.- 
Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

  
ACORDS  
  
1)  Aprovar la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements 
retributius autonòmics per mèrits de docència per al professorat funcionari i contractat de la UAB que han obtingut 
avaluació positiva en l’avaluació 2017, d’acord amb el que consta en el document 1. 
2)  Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 

3)  Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest 
acord. 
 
Acord 105/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Complements retributius autonòmics per mèrits de gestió corresponents a l’avaluació 2017 del personal docent i 
investigador funcionari i contractat. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vistos els articles 72 i 90.b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

  
Vist l’article 64.m dels Estatuts de la UAB, que estableix que és competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social l’assignació individual de retribucions addicionals al personal acadèmic per a activitats docents, 
investigadores i de gestió. 

  
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, acordar les retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió 
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del personal docent i investigador funcionari i contractat dins dels límits que fixi el Govern de la Generalitat i a 
proposta del Consell de Govern de la Universitat. 
  

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 al llarg de l'any 2018 les àrees i oficines encarregades de la tramitació dels complements retributius 

autonòmics han desenvolupat els processos establerts pel que fa als complements referents als mèrits de docència. 
Així mateix, les propostes elaborades atenent els criteris establerts van ser analitzades i aprovades per les 
comissions del Consell de Govern amb competències en aquesta matèria, i van ser trameses a AQU Catalunya per 
a la seva certificació. 
  
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. 
  
Atesa la certificació emesa per AQU Catalunya pel que fa a l’assignació de retribucions addicionals per mèrits de 
gestió, corresponent a l’avaluació de l’any 2016. 
  
D’acord amb la Resolució EMC/2976/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la 

certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
Vist l’acord 106/2018 pres a la reunió del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 que estableix: PRIMER.- 
Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements 
retributius addicionals autonòmics per mèrits de docència i de gestió per al professorat funcionari i contractat de la 

UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex; SEGON.- Elevar aquest acord al 

Consell Social per tal que exerceixen les seves competències;TERCER.- 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; QUART.- 
Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  

ACORDS  
  
1)    Aprovar la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius autonòmics per mèrits de gestió per al professorat funcionari i contractat de la UAB que 
han obtingut avaluació positiva en l’avaluació 2017, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  
2)    Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
  

3)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest 
acord. 
 
Acord 106/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Complements retributius autonòmics del personal docent i investigador funcionari per mèrits de recerca 
corresponents a la segona convocatòria de 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. 

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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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). 
  
Vist l’acord 107/2018 pres pel Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.- 
Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca per 
al professorat funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva (trams de recerca, 2a. convocatòria AQU AAI 
2018) en els termes que es recullen en els annexos; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que 

exerceixen les seves competències; TERCER.- 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; QUART.- Encarregar el vicerector 
de Personal Acadèmic que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
  
Atès que amb posterioritat a la reunió del Consell de Govern de la UAB realitzada el 7 de novembre, AQU Catalunya 
tramet a la UAB una nova proposta de resolució de trams de recerca autonòmics per al professorat funcionari, com 

a conseqüència de la rectificació per part d’AQU Catalunya en l’expedient amb NIF 77779375E, d’acord amb la 

sentencia del Tribunal Superior de Justícia i posterior valoració de la CNEAI, amb reconeixement des de l’1 de gener 
de 2016. 
  
Vist que la cap de la Oficina de Coordinació Institucional considera que,  al venir determinada la rectificació per part 
d’AQU Catalunya per una sentència del Tribunal Superior, aquesta ha de ser assumida pels òrgans corresponents de 
la UAB i no correspon tramitar la rectificació en una reunió del Consell de Govern, essent suficeint l’acord 

corresponent del Consell Social. 
                          
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 funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva (trams 
de recerca, 2a. convocatòria AQU AAI 2018), d’acord amb el que consta al document 1. 

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. 
 

Acord 107/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’ús de terrenys per al projecte “Smart biking” – Xarxa      d’aparcaments segurs al campus de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atès que VADECITY SL ha dissenyat un projecte denominat ‘SMART BIKING’ consistent en la implantació d’un model 

de mobilitat urbana mitjançant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport en l’entorn urbà, la qual cosa implica el 
desplegament de dispositius d’aparcaments segurs per a bicicletes situats estratègicament a la ciutat, connectats 
en xarxa i operant a través d’una plataforma tecnològica intel·ligent que facilita l’ús de la xarxa d’aparcaments 
segurs per part dels usuaris i els hi ofereix altres serveis de caràcter accessori i complementari. 

 
Atès que en el marc del programa Horizon 2020 el Projecte SMART BIKING ha obtingut una subvenció per a 
implementar 500 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
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Atès que la UAB, a través del seu Pla de Mobilitat, i més concretament del seu Projecte BiciUAB, treballa activament 
per al foment de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per a la comunitat universitària, sent la provisió 

d’aparcaments segurs per bicicletes un dels objectius principals. 
 
Atès que la UAB i VADECITY, S.L. estan interessades en cooperar i participar en aquest projecte, amb la finalitat de 
promoure la mobilitat sostenible de l´ús entre els usuaris del sistema universitari en conjunt, per a la qual cosa 
tenen interès en instal·lar places d’aparcament segur de bicicletes, connectades en xarxa, als diferents campus de 
la UAB. (Document 1) 

 
Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona d’autoritzar l’ús d’espais de superfície total aproximada 
de 500 m2 a VADECITY, S.L.  per ubicar aparcaments de bicicletes:  
   
  
Campus Núm. Places Núm. Emplaçaments Núm. De places /emplaçament 

Bellaterra  116   29    4 

Sabadell  10   1    10 
La ubicació dels espais d’aparcament es pot veure document 2. 
 
Vist allò que disposa l’article 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques. 
  
Vist l’article 29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni 

de la Generalitat de Catalunya. 
  
Vistos els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya. 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vistos els articles 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 102/2018 pres a la reunió del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018 que estableix: Primer.- 

Autoritzar la cessió d’ús d’espais a VADECITY, S.L. amb CIF núm. B 66278631, segons el que disposa la legislació 
vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 
  
-     Objecte: Cessió d’ús dels següents espais de superfície total aproximada de 500 m2 per ubicar aparcament de 
bicicletes: 
  
Campus Núm. Places Núm. Emplaçaments Núm. De places /emplaçament 

Bellaterra  116  29   4 
Sabadell  10  1   10   

La ubicació dels espais d’aparcament es pot veure a l’Annex 1 del document 2. 
  
-     Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels 
aparcaments.   

  
-     Termini de duració: 4 anys. 
  
-     Destinació: Ubicar aproximadament 126 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
  
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

compliment a aquests ACORDS; Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 
competències; Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS; 
Cinquè.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

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

  
1)  Autoritzar la cessió d’ús d’espais a VADECITY, S.L. amb CIF núm. B 66278631, segons el que disposa la legislació 
vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 
  
a)   Objecte: Cessió d’ús dels següents espais de superfície total aproximada de 500 m2 per ubicar aparcament de 
bicicletes:  

 
Campus Núm. Places Núm. Emplaçaments Núm. De places /emplaçament 
Bellaterra  116  29   4 
Sabadell  10  1   10   
 
 

La ubicació dels espais d’aparcament es pot veure a l’Annex 1 del document 2. 

  
b)   Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels 
aparcaments.    
  
c)   Termini de duració: 4 anys.  
  
d)   Destinació: Ubicar aproximadament 126 places d’aparcament segur connectades en xarxa.  

  
2)  Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest 
acord. 
  
3)  Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

  

4)  Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu.. 
 
Acord 108/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Contractes formalitzats en el segon i tercer trimestre de l’exercici 2018. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
  

Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Atesa la relació de contractes formalitzats en el segon i tecer trimestre de l’exercici 2018, la qual ha estat facilitada 
per la Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

  
ACORDS  
  
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la 
UAB en el segon i tercer trimestre de l’exercici 2018. 
 
Acord 109/2018, de 19 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Estat de les matrícules de grau i formació continuada. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès que en la Comissió Econòmica de 18 de juny de 2018 es va proposar informar en una propera reunió sobre el 

detall de les matrícules de grau i de formació continuada. 
  
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,  
 
ACORDS  
  
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’estat de les matrícules de grau i de formació 
continuada. 

 

 

I.2.4. Comissió Societat-Universitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 06/2018, de 12 de novembre, de la Comissió Societat -Universitat del Consell Social 
 
1. Acta de la sessió del dia 18 de juny de 2018. 
 

ACORDS 
 
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 18 de juny de 2018 
 
 2. Informació sobre els projectes de la Fundació Autònoma Solidària de la UAB en els que col·labora el Consell 

Social 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 

  
Vist l’acord PLE 39/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 20 de juliol, en virtut del qual s’aprova la col·laboració 
del Consell Social per un import de 70.000 euros en els següents projectes de la Fundació Autònoma Solidària: a) 
“Centre de recursos tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat”. b) “Programa per a la inserció laboral 
d’estudiants i titulats amb discapacitat, i col·lectius en situació o risc d’exclusió social de la UAB”. c) “Suport a l’èxit 
escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental” en concepte de les despeses vinculades a la 
coordinació dels projectes “UniX” i “Let’s go!” 

  
Vist l’acord PLE 18/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 23 de maig, en virtut del qual ACORDS col·laborar 
en els projectes següents de la Fundació Autònoma Solidaria: a) Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb 
necessitats especials, amb un import de 15.000 euros. b) “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social 
al Vallès Occidental”, amb una aportació de 8.000 euros. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat de 12 de novembre de 
2018es va informar sobre els projectes “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental” 
(curs 2017-2018), “Centre de recursos tecnològics PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat” (assessorament per a 
la millora del Centre) i “Beques impuls a estudiants amb necessitats especials” (curs 2017-2018). 
 
Acord 07/2018, de 12 de novembre, de la Comissió Societat -Universitat del Consell Social 
  

Accions del Consell Social a realitzar en l’any 2019 en l’àmbit Societat-Universitat. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 
  
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els 

discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de cooperació, 
dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar, 
criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb l’objectiu de promocionar, 
impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió”. 
  
Atès que en data 27 de setembre de 2018 es comunica que en la reunió de la Comissió Universitat-Societat de 12 

de novembre de 2018 es tractaran les propostes de projectes per a l’any 2019 que es rebin fins el dia 9 de novembre 

(veure document 1 i document 2 pel que fa a les propostes rebudes a data de 2 de novembre), així com aquelles 
en les que el Consell Social ha vingut col·laborant o que ha acordat col·laborar  (acord PLE 39/2016, de 20 de juliol), 
segons consta en el document 3. 
  
Vista la disponibilitat pressupostària corresponent a l’any 2019 pel que fa a l’àmbit Societat-Universitat, que s’estima 
en 40.550 euros. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
La Comissió Societat Universitat del Consell Social de la UAB resol no col·laborar en el projecte “Seminario de la 
Unión Europea: Presente y Futuro” d’acord amb la sol·licitud presentada per estudiants de la Facultat de Dret de la 

UAB, per existir canals específics dins de la universitat per donar resposta a aquests tipus d’iniciatives. 

 
 

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

 
Acord  92/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 27 de setembre de 2018. 
 

 
Acord  93/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
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 que la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió de 24 d’octubre de 2018 va informar favorablement el 
document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost  de la UAB  2019”. 
 
Vist l'article 3, lletra l) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada per l’acord de  10 de desembre 
de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives a l’aprovació del pressupost anual. 

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

PRIMER.- Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la  UAB  2019”,  que 

s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les seves competències. 

http://www.uab.cat/doc/Criteris_basics_pressupost_2019_CG071118
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TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords 
 

Acord  94/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Acord 94/2018 del punt 4 de l'ordre del dia de la sessió del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018: 
Aprovació de l’oferta pública d’ocupació addicional del PAS 2018. 
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 troben 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 
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. 
  
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en sessió celebrada el 24 d’octubre de 2018 ha informat 
favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació addicional de la UAB per a l’exercici de 2018. 

  

Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre 
de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan sobre organització de l’administració universitària i dels 
recursos humans. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a proposta del  vicerector de Personal d’Administració i Serveis, el Consell de Govern ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació addicional de l’any 2018, que s’annexa. [Document] 
 

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

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

Acord  95/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de modificació de un títol de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent 
que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la modificació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la modificació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials.  
  

http://www.uab.cat/doc/Oferta_publica_ocupacio_addicional_2018_CG071118
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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 modificació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.  
 
Atès que la proposta de modificació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió 
d’Afers Acadèmics de 23 d’octubre de 2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de grau següent: 

 
- Estudis Globals en Economia i Empresa / Global Studies in Economics and Business, que passa a 

denominar-se grau en Estudis d'Econòmia i Empresa Internacional/Studies in International Economics and 
Business 

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la modificació del títol de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 

 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 

 
 
Acord  96/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació de títols de màster i de diploma de postgrau propis que han estat presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 

reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, 
així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

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

 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 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. 

 
Atès que les propostes de creació de títols de màster i de diploma de postgrau propis que es presenten van ser 
informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 23 d’octubre de 2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 

Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

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

 
- Màster en Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge 

Integral  
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- Màster en Estratègia i Negocis  
 
SEGON.- Aprovar la creació del títol de Diploma de Postgrau següent:  

 
- Diploma de postgrau en Ensenyament de la Llengua Àrab en Contextos Educatius no Formals  

 
TERCER.- Elevar la creació de títols de màster propi i de diploma de postgrau al Consell Social per tal que exerceixi 
les seves competències. 
 

QUART.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 
acords primer a tercer. 
 

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

 
Acord  97/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de modificar el Protocol existent d’actuació contra 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de 
gènere pel nou Protocol per prevenir i tutelar conflictes en matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i violència masclista. 

 
Atès que fa més de dos anys que es va aprovar el Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere i s’han detectat aspectes susceptibles 
de ser millorats i ampliats així com la conveniència de tenir el Protocol el més actualitzat possible.  
 
Atès que s’ha entès convenient fer una revisió del mateix incorporant aquells aspectes, tràmits i gestions que es 
duen quan la Universitat té constància d’un cas d’ l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, l’orientació 

sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere. 

 
Atès que en la sessió del Claustre de 14 de febrer de 2018 els claustrals van instar a obrir un procés transparent de 
revisió del Protocol contra l’assetjament sexual. 
 
En compliment de l’esmentada moció del Claustre es va constituir un grup de treball per revisar el Protocol per part 

de la Secretaria General amb participació dels representants claustrals de PDI, PAS i Alumnat així com dels agents 
socials i les unitats i serveis especialitzades en la temàtica. 
 

Vist l'article 13 de Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 
Vist l'article 3 del Reglament del Consell de Govern que regula les competències d’aquest òrgan.  

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar el Protocol per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, 
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista a la UAB. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Secretari General l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la gerència per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectius. 
 
  

http://www.uab.cat/doc/Protocol_contra_assetjament_sexual_CG071118
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Acord  98/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Atès que la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, la  Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic i els Estatuts de la UAB diferencien entre l’estament personal docent i investigador i personal d’administració 
i de serveis, amb règims jurídics diferenciats.  
 
Atès que en aquesta diferenciació no es reconeix el desenvolupament d’activitat de recerca al personal 
d’administració i de serveis. 

 
Atès que amb la promulgació de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, s’obre la possibilitat de reconèixer al 
‘personal d’investigació’  i al ‘personal tècnic de recolzament’ (estament PAS) determinats efectes econòmics 
reconeguts a l’estament personal PDI, sempre i quan es promulgui una normativa en la qual es reconegui la condició 
de ‘personal d’investigació’.  
 

Atesa la situació en la qual es troba un determinat col·lectiu de treballadors / funcionaris de la UAB que estan 

integrats en l’estament PAS que venen desenvolupament activitats de responsabilitat en investigació, sense cap 
reconeixement per part la Universitat al respecte.   
 
Atès que en data 20 de juny de 2018 la Comissió d’Investigació va debatre les bases de la normativa el text articulat 
del qual és objecte de valoració en el present punt. 
 
Atesa la proposta de text articulat de la Normativa sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 

21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents. 
 
Atès que en data 19 de setembre de 2018 el text articulat es presenta a la Comissió d’Investigació pel seu informe 
favorable. 
 
Atès que en data 19 de setembre de 2018 va ser informat favorablement l’aprovació de la Normativa esmentada 

(Acord 25/2018).  

 
Vist l’article 60 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona segons el qual el Consell de Govern és l’òrgan 
suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les seves línies estratègiques i programàtiques, 
així com les directrius, normatives i procediments per a la seva aplicació.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre reconeixement d’activitats de recerca 

a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents, d’acord amb el text del document 
annex.[Document]  

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

per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  99/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la Normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 

modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 
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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Normativa_reconeixement_activitats_recerca_CG071118
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Vista la necessitat d’actualitzar els articles 174, 177, 179 i 184 del Títol VII, l’article 211 del Títol VIII i l’article 425 
del Títol XVI del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 

 
Vist l’article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer cicle, segon 
cicle i formació permanent. 

 
Atès que les propostes de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentades van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 23 d’octubre de 2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles els articles 174, 177, 179 i 184 del Títol VII, l’article 211 del Títol VIII 
i l’article 425 del Títol XVI del Text Refós 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, en els termes que s’annexen. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

 

Acord  100/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de transformar el centre internacional, Centre d’Estudis 
Olímpics i de l'Esport (CEOiE) en institut d’investigació propi amb la denominació ‘Institut de Recerca de l’Esport’ de 
la UAB. 
 

Vista les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEOiE i per diversos grups de recerca de la UAB en temes 
relacionats amb l’esport, justificades a la memòria científica, la qual conté el projecte de Reglament, la proposta de 
cens inicial i la seva projecció futura, és interès de la seva direcció ser reconegut com a Institut Propi de Recerca. 
 
Atès que en data 19 de setembre de 2018 la present proposa va rebre l'informe favorable per la Comissió 
d’Investigació en virtut del que disposa l’article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les 
comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 

de juliol de 2016, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació. 
 

Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació 
pública de la present proposta de creació per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, facultats 
i escoles afectats emetin informe de la proposta.    
 

Atès que en data 27 de setembre de 2018 el Consell de Govern va prendre l’acord núm. 88/2018 en virtut del qual 
va obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, 
facultats i escoles pugessin presentar al·legacions en relació amb l’expedient de transformar el centre internacional, 
Centre d’Estudis Olímpics i de l'Esport (CEOiE) en institut d’investigació propi amb la denominació ‘Institut de Recerca 
de l’Esport’ de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que en el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte, excepte que s’ha actualitzat 

el cens de les persones adscrites a l’Institut que es vol reconèixer. 
 
Atès que, un cop aprovat per part del Consell Social s’iniciaran els tràmits per designar el director i els membres del 
Consell d’Institut, la qual cosa fa necessari designar una comissió gestora. 

Atès que l’article 64.h) dels Estatuts de la Universitat estableix com a competències del Consell de Govern fer 
propostes sobre la creació, supressió, modificació, adscripció i desadscripció d’instituts universitaris d’investigació i 
elevar-los al Consell Social.    

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_academica_estudis_CG071118
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Proposar la creació de l’Institut de Recerca de l’Esport, com a institut de recerca propi de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, d’acord amb la memòria que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Declarar extingit el Centre d’Estudis Olímpics i de l'Esport (CEOiE) com a conseqüència de l’acord anterior, 
un cop creat l’Institut de Recerca de l’Esport. 
 
TERCER.- Aprovar la proposta de reglament de l’Institut de Recerca de l’Esport que entrarà en vigor l’endemà de la 

creació de l’Institut. 

 
QUART.- Elevar la proposta de creació de l’Institut de Recerca de l’Esport com a institut de recerca propi de la UAB 
al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
CINQUÈ.- Aprovar la creació d’una comissió gestora integrada pels membres relacionats al document annex la qual 
tingui per única finalitat realitzar tots els tràmits necessaris per designar el director i la composició del Consell 
d’Institut. [Document] 

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

Acord  101/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta de la directora de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) pel que fa a la modificació del Reglament 
de l’Institut vigent, aprovat per Acord de Consell de Govern en data 29 de setembre de 2005.  
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2018 el Consell de l’ICE ha aprovat la proposta de modificació de  l’esmentat 
Reglament. Els canvis principals afecten a la composició de l’ICE, a les funcions de l’Institut,  al sistema de 

funcionament dels seus òrgans col·legiats i al cànon per activitats de formació.  
 
Vist que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i escoles 
universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel Consell 
de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 d’abril de 
2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent. 
 

Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació aprovada per Acord del Consell de l’ICE en data 18 d’octubre de 

2018. 
 
Vist l'article 3, lletra a)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 

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

 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament de l’Institut de Ciències de l’Educació en els termes que s’annexen. 
[Document] 
 

SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva ratificació per part del Consell de Govern 
i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

http://www.uab.cat/doc/Memoria_creacio_Institut_Recerca_Esport_CG071118
http://www.uab.cat/doc/Comissio_gestora_CG071118
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_ICE_CG071118
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TERCER. Comunicar el present acord a l’Institut de Ciències de l’Educació. 
 
 

Acord  102/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
Atès que VADECITY SL ha dissenyat un projecte denominat ‘SMART BIKING’ consistent en la implantació d’un model 
de mobilitat urbana mitjançant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport en l’entorn urbà, la qual cosa implica el 
desplegament de dispositius d’aparcaments segurs per a bicicletes situats estratègicament a la ciutat, connectats 
en xarxa i operant a través d’una plataforma tecnològica intel·ligent que facilita l’ús de la xarxa d’aparcaments 

segurs per part dels usuaris i els hi ofereix altres serveis de caràcter accessori i complementari. 
  
Atès que en el marc del programa Horizon 2020 el Projecte SMART BIKING ha obtingut una subvenció per a 
implementar 500 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
 
Atès que la UAB, a través del seu Pla de Mobilitat, i més concretament del seu Projecte BiciUAB, treballa activament 

per al foment de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per a la comunitat universitària, sent la provisió 

d’aparcaments segurs per bicicletes un dels objectius principals. 
 
Atès que la UAB i VADECITY, S.L. estan interessades en cooperar i participar en aquest projecte, amb la finalitat de 
promoure la mobilitat sostenible de l´ús entre els usuaris del sistema universitari en conjunt, per a la qual cosa 
tenen interès en instal·lar places d’aparcament segur de bicicletes, connectades en xarxa, als diferents campus de 
la UAB.  
 

Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona d’autoritzar l’ús d’espais de superfície total aproximada 
de 500 m2 a VADECITY, S.L.  per ubicar aparcaments de bicicletes:   
 

Campus Núm. Places Núm. 
Emplaçaments 

Núm. De places 
/emplaçament 

Bellaterra 116 29 4 

Sabadell 10 1 10 

  
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 

29 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del Decret 323/1983, de 14 de juliol, del Reglament del patrimoni de 
Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques 
i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a VADECITY, S.L. amb CIF núm. B 66278631, segons el que disposa la 
legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 

 
- Objecte: Cessió d’ús dels següents espais de superfície total aproximada de 500 m2 per ubicar aparcament 

de bicicletes:  
 

Campus Núm. Places Núm. 
Emplaçaments 

Núm. De places 
/emplaçament 

Bellaterra 116 29 4 

Sabadell 10 1 10 

  

La ubicació dels espais d’aparcament es pot veure es pot veure a l’annex. [Document] 
  

- Cànon: La cessió d’ús és gratuïta però la cessionària assumeix el cost d’instal·lació i manteniment dels 
aparcaments.    

 
- Termini de duració: 4 anys.  

 

- Destinació: Ubicar aproximadament 126 places d’aparcament segur connectades en xarxa.  

http://www.uab.cat/doc/Ubicacio_aparcament_bicicletes_CG071118
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Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

compliment a aquests acords. 
 
Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  103/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 

Vistos els articles 73 i 74 del Reglament del Personal Acadèmic de la UAB, aprovat en data 17 de novembre de 2010, 

i modificat en diverses ocasions, la darrera en data 13 de desembre de 2017, el qual preveu que la Comissió 
d’Empara del Personal Docent i Investigador té per objectiu que s’emeti un informe preceptiu en els casos 
d’impugnacions contra acords dels departaments en matèria d’assignació docent, i que està formada pels membres 
següents: a) dos representants de l’Equip de Govern de la UAB, b) un representant de la Junta de Personal Docent 
i Investigador, designat per i entre els seus membres c) un representant del Comitè d’Empresa del Personal Docent 
i Investigador, designat per i entre els seus membres, d) un professor dels cossos docents universitaris, membre 
del Claustre, elegit pel Consell de Govern, i e) un professor contractat, membre del Claustre, elegit pel Consell de 

Govern. 
 
Que per tal de constituir l’esmentada Comissió d’Empara cal procedir a l’elecció pel Consell de Govern del professorat 
dels cossos docents universitaris, membre del Claustre, i del professorat contractat, membre del Claustre. 
 
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9.00 hores del dia 6 de novembre de 2018. 

Per tal que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Escollir Hortènsia Curell Gotor i Maria dels Dolors Izquierdo Tugas , membres de la Comissió d’Empara del 
Personal Docent i Investigador de la UAB en representació del professorat dels cossos docents universitaris i del 
professorat contractat, respectivament. 
 

SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides. 
 

TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB. 
 
 
Acord  104/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 

 
Vista la necessitat que la UAB compti amb una Comissió de Qualitat amb competències sobre la promoció i garantia 
de la qualitat i de la millora contínua en tots els àmbits de la Universitat: docència, recerca i gestió, que s’encarregui 
de la definició, assessorament, desplegament i seguiment d’un sistema que permeti garantir la qualitat de la UAB 
en tots els seus processos,  vetllant per la satisfacció de les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès tot 
emprant els seus recursos de forma eficient i  d’acord amb el pla estratègic de la UAB i els seus objectius. 
 

Atès que l’article 62.2 dels Estatuts de la UAB estableix que el Consell de Govern crearà comissions específiques, 
entre d’altres matèries, per a la qualitat. 
 
Atès que l’article 20.2 del Reglament del Consell de Govern, en la redacció acordada en data 10 de desembre de 

2013, estableix que l’acord de creació d’una comissió del Consell de Govern haurà d’especificar la seva composició 
i les funcions que se li atribueixen, així com aquelles competències del Consell de Govern que se li deleguen. 
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Atès que la creació d’una comissió del Consell de Govern nova comporta la modificació de la Normativa de creació, 
composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada el 15 de juliol de 2009 i modificada 
en diverses sessions del Consell de Govern essent la darrera modificació de 3 de maig de 2018. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Crear la Comissió de Qualitat de la UAB amb competències sobre la promoció i garantia de la Qualitat i de 

la millora contínua en tots els àmbits de la Universitat: docència, recerca i gestió. 
 
SEGON.- Modificar 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, en el sentit següent: 
 

- Afegir en l’article 1 un apartat nou: 
 

i) Comissió de Qualitat 
 

- Incloure en el Títol II “Comissions del Consell de Govern” un Capítol IX en els termes inclosos en el document 
annex. [Document] 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Oficina de Coordinació Institucional, per tal que portin a termes les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
QUART.- Encarregar el secretari general que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
 
 
Acord  105/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 

Vist l’informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona tramès per la mateixa Fundació. 

 
Atès que, per tal de donar compliment a l’obligació de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona de retre 
comptes davant la UAB, es presenta al Consell de Govern la memòria corresponent. 

 
Ates que el Consell de Govern és l’òrgan suprem de govern col·legiat de la Universitat i, com a tal, estableix les 
seves línies estratègiques i programàtiques per la qual cosa ha d’estar assabentat de les activitats de les entitats 
instrumentals creades per la Universitat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
Donar-se per assabentat de l’informe de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. [Document] 
 

Acord  106/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/2976/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
 

Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de 
docència i de gestió del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
 
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, 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 de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_comissions_CG071118
http://www.uab.cat/doc/Informe_FUAB_CG071118
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 

Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de docència i de gestió per al professorat funcionari i 
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex.  [Document]   

[Document] 

 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències. 
 

TERCER.- 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. 
 
QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
 
 
Acord  107/2018, de 7 de novembre, del Consell de Govern 
 

D’acord amb 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. 
 
 Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de 
recerca del  personal docent i investigador funcionari que han estat acceptats. 
 

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a l’avaluació 
dels mèrits de recerca dels professorat universitari, mitjançant les seves comissions avaluadores de la Comissió 
d’Avaluació de la Recerca. 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. 
 

 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, 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 de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Assumir la proposta tramesa per AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca per al professorat funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva (trams de recerca, 2a. 

convocatòria AQU AAI 2018) en els termes que es recullen en els annexos. [Document]  

 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències. 
 
TERCER.- 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. 
 

QUART.- Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 
 

I.4. Comissions del Consell de Govern 
 

I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

http://www.uab.cat/doc/Complements_merits_docencia_AQU_CG071118
http://www.uab.cat/doc/Complements_merits_gestio_AQU_CG071118
http://www.uab.cat/doc/Complements_merits_recerca_AQU_CG071118
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Punt 3.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i elevació al Consell de Govern per 
a la seva aprovació. 
  
Acord 084/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació d’un títol de diploma de postgrau propis que han estat presentades a l'Escola 
de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix 
els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre 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 d’un nou títol de diploma de postgrau propi. 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 3.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau, de nova creació i de 
renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 085/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes la proposta d’aprovació del pla d’estudis d’un diploma de postgrau propi presentada a l'Escola de Postgrau, i 
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix  els requisits 
exigits per a la seva aprovació. 

Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 
de les diplomatures de postgrau. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre 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 tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau propi següent, amb 

la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
- Diploma de Postgrau en Protecció de dades  
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius. 
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Punt 3.3. Informació sobre nous cursos d’especialització. 
  
Acord 086/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 

la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la seva aprovació. 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 

modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 

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

ACORDS 
 

PRIMER. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 

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

  

Punt 4. Aprovació de la definició de les competències generals de la UAB. 
  
Acord 087/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de la definició de les 
competències generals dels estudis de grau de la UAB.  
Atès que a la sessió de la Comissió de 23 d’octubre de 2018 es van 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. 
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 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.   

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la definició de les competències generals en els estudis de grau de la UAB.[Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i 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, garantint la seva difusió. 
  

  

Punt 5. Informe sobre la transformació de Serveis Cientificotècnics en Serveis Docents. 
  
Acord 088/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de transformar els Serveis Cietinficotècnics 
Servei de Tractament de la Parla i el So (STPS) i Servei de Planta de Tecnologia dels Aliments (SPTA) en Serveis 

Docents de la UAB.  

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio221118
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-definicio-competencies-generals-UAB-221118
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Atès que a la sessió de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics de 4 de desembre de 
2017 es va aprovar el nou catàleg de Serveis Cietinficotècnics, i es va acordar proposar la transformació dels serveis 
anteriorment esmentats en Serveis Docents de la UAB, informant a la Comissió d’Afers Acadèmics perquè exercís 

les seves competències.  
Vists els articles 38 i següents dels Estatuts de la UAB, pel que fa a la creació, tipologia i funcions dels Serveis 
universitaris.  
Vist l’article 43 del Text Refós de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, 
que estableix que a la Comissió del Consell de Govern competent en la matèria li correspon d’elevar les propostes 
de creació dels serveis al Consell de Govern.  

Vist l’article 58 del Text Refós de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, 
pel que fa a la dependència funcional dels Serveis Docents del deganat de la Facultat al que estigui adscrit.  
Vist l’informe del Gabinet Jurídic de 15 de febrer de 2012, pel qual es conclou que la competència per crear un 
Servei Docent correspon al Consell de Govern a proposta de l’actual Comissió d’Afers Acadèmics. 
Vist l'article 12.4 e) 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 7 de novembre 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 transformació del següent Serveis Cientificotècnic en Servei Docent: 
- Servei de Tractament de la Parla i el So (STPS), amb dependència funcional de la Facultat de Filosofia i 

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

  

Punt 6.1. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus. 
  
Acord 089/2018, de 20 de novembre 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, 
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 7 de novembre 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 6.2. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 090/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convalidacio-credits-CiclesFormatius-GrauSuperiorgraus-221118
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Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que regula 
l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 

Vist l'article 12.2.c de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 5 de desembre de 2012, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de graus. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic  

2017-2018. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

Punt 6.3. 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 091/2018, de 20 de novembre 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, indicada per les diverses comissions d’acreditació que han avaluat les titulacions de la UAB, de 
que les guies docents de les assignatures de la UAB estiguin en català, castellà i anglès. 

Vist l'article 12.4 b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, que estableix 

que correspon a la Comissió d'Afers Acadèmics informar de les propostes que han de ser discutides, i si escau, 
aprovades pel Consell de Govern pel que fa a les disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer 
cicle i de segon cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la modificació de l’article 114 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. 
  

  

Punt 7.1. Modificació de memòries de grau. 
  
Acord 092/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les necessitats 
actuals. 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 

conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
Vist l'article 12.2.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 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Estudis de Grau, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de grau que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols propis i 
informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents:  

http://www.uab.cat/doc/Premis-extraordinaris-titulacio-221118
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- Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
- Enginyeria en Organització Industrial 
- Enginyeria Mecànica 

- Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 
- Infermeria 
- Publicitat i Relacions Públiques 
- Turisme 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 8.1. Aprovació de memòria de màster universitari. 
  
Acord 093/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la 
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva 

aprovació.  
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de Màster Universitari. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols 
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria del màster universitari : 
• Erasmus Mundus Models i Mètodes d’Economia Quantitativa / Erasmus Mundus in Models and Methods of 

Quantitativa Economics (QEM)   
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 8.2. Extinció de títols de màster universitari. 
  
Acord 094/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de Màster Universitari 

que han estat presentades pels centres corresponents. 
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 26 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la extinció dels títols de màster universitaris següents: 
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- Enginyeria Informàtica / Computer Engineering  
- Tècniques Avançades d’Intervenció en Fisioteràpia  
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 8.3. Modificació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 095/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de màster 
universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 

Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal d’adequar-
la a les necessitats actuals. 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis 

conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
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 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
conduents a títols oficials i informar-ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de l’aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster 
universitari següents: 
• Arxivística i Gestió de Documents 

• Continguts en Comunicació Audiovisual i Publicitat 
• Enginyeria de Telecomunicació / Telecomunication Engineering 

• Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes 
• Iniciació a la Recerca en Salut Mental 
• Investigació Clínica Aplicada  a les Ciències de la Salut 
• Modelització per a la Ciència i la Enginyeria / Modelling for Science and Engineering 

• Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica 
• Unió Europea-Xina: Cultura i Economia 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i 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 9. Aprovació de la proposta de programació de Màsters Universitaris als centres propis de la UAB 
per al curs acadèmic 2019-2020. 
  
Acord 096/2018, de 20 de novembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’establir l’oferta de programació dels 
màsters universitaris de la UAB per al curs 2019-2020. 
Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del màsters per al curs 2019-2020, en el marc de la Política de 

programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES, aprovada per acord del Consell de Govern de 
21 d’abril de 2010. 
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 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2019-2020. 

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. 
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I.4.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

   
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 007/2018, de 22 de novembre de 2018 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 4 d'octubre de 2018 
  

  

Punt 3. Aprovació convocatòria Ajuts per a la Participació de l'Alumnat 2019 
  
Acord 008/2018, de 22 de novembre de 2018 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
Vist que la proposta comporta oferir recursos per al desenvolupament d’accions, activitats i projectes a associacions 
inscrites en el Directori, registre del teixit associatiu de la UAB, així com Consell d’Estudiants entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2019. 

 
Vist que disposem de les Bases Reguladores d’Ajuts per a la Participació de l’Alumnat de la UAB, aprovades per 
Acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de data 16 de maig de 2011. 
 
Vist que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida destinada a subvencionar en el 

projecte GG201583 gestionat per la Unitat de Dinamització Comunitària dotada de 12.500€ per l’exercici 2019. 
 

Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts de suport a la participació de l’Alumnat de la Universitat Autònoma de 

Barcelona per l’any 2018, així com el formulari de sol·licitud.[Document] 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Aprovació convocatòria 16è Premi Argó Treballs de Batxillerat i Projectes de CFGS 2019 
  
Acord 009/2018, de 22 de novembre de 2018 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
Vista la necessitat de disposar d’unes bases per a convocar el 16è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a 
projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants en l'aprenentatge 
i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari, per l’any 2019. 

 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Ajuts-Participacio-Alumnat2019-221118
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les Bases del 16è Premi Argó. [Document] 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

 

I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 070/2018, de 21 de novembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la darrera sessió de data 24 d'octubre de 2018. 
  

  

Punt 4. Aprovació de la instrucció per a la incorporació de romanents 2018 al pressupost 2019. 
  
Acord 071/2018, de 21 de novembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents 2018  al pressupost 2019. 
 

Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 

públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic. 
 
Vist l'article 12 de les Bases d’execució del pressupost 2018, aprovat per Acord de Consell de Social de  23 de maig 
de 2018, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de l’exercici corrent de 
romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats. 

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 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’instruccions per al seguiment i la gestió del 
pressupost. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció per a la incorporació de romanents 2018 al pressupost 2019. [Document] 

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

  

Punt 5. Modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB. 
  
Acord 072/2018, de 21 de novembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari 
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
  
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. 
  

Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics 
de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,  
de 19 de març de 2015 i 16 de març de 2016. 

http://www.uab.cat/doc/PremiArgoTreballsoBatxilleratoProjectesoCFGS-2019-221118
https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-instruccio-incorporacio-romanents2018pressupost2019-211118
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Vista  la necessitat d’adaptar la normativa vigent pel que fa a la regulació continguda als  articles 8 i 10 relatius al 
reconeixement de temps de docència per ocupació de càrrecs de direcció i de gestió i al finançament dels esmentats 

càrrecs.  
  
Vist l'article 10, apartat 4, lletres c) i  f) 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 2016, 
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització respecte a  les disposicions normatives en 
matèria econòmica i  d’organització de l’administració. 

  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMERA. Informar favorablement de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de 
direcció de la UAB.  
SEGONA. Elevar  la proposta de modificació de la  Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de gestió 
de la UAB  al  Consell de  Govern perquè exerceixi les seves competències. 

TERCERA. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  

Punt 6. Ampliació de l’Oferta pública d’ocupació addicional del PAS 2018. 
  
Acord 073/2018, de 21 de novembre 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 19.4  de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 estableix la 
possibilitat d’ampliar l’oferta ordinària d’ocupació pública mitjançant l’ampliació d’un 5% de les places derivades de 
la taxa de reposició ordinària. 
 
Vista l’oferta d’ocupació pública de PAS ja autoritzada per aquest any 2018 i atès que en el seu moment no es va 

sol·licitar aquesta ampliació, es proposa l’aprovació d’un 5% addicional de places en relació a l’oferta de 44 places 
aprovada en data 10 de juliol de 2018. 
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 d’ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació addicional del PAS  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. 
QUART. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
  

  

Punt 7. Aprovació de les modificacions de crèdit a 2 de novembre de 2018. 
  
Acord 074/2018, de 21 de novembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 2 de novembre 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, de 19 de setembre de 2018 i 24 d’octubre 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. 
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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  2  de novembre de 2018. [Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

 

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

  
  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 078/2018, de 19 de novembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 18 d'octubre de 2018. 
  

  

Punt 3. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador predoctoral en 
Formació per el curs 2018-2019 (Annex novembre 2018). 
  
Acord 079/2018, de 19 de novembre 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. 
 

ACORDS 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-novembre2018-211118
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PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador predoctoral 
en formació per al curs 2018-2019 (Annex novembre 2018).[Document] 

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

  

Punt 4. Aprovació del 5% de la taxa addicional de l’oferta d’ocupació pública del 2018. 
  
Acord 080/2018, de 19 de novembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vista la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2018 que preveu, en l’apartat 1.4 
de l’article 19 què, addicionalment, les Administracions Públiques compreses en els números 3 i 4 anteriors podran 
oferir un nombre de places equivalent al 5% del total de la seva taxa de reposició, que aniran destinades a aquells 
sectors o àmbits que considerin que requereixen un reforç addicional d’efectius. 

Vista l’oferta pública d’ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona 
per a l’any 2018, publicada al DOGC núm. 7669 del 23 de juliol de 2018, segons la qual la seva taxa de reposició és 

de 67 efectius i el nombre de places de professor agregat pel torn lliure és de 45 places. 
Atès que el càlcul  de la taxa addicional del 5% prevista en l’esmentat article 19.1.4 de la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat del 2018, aplicat als 67 efectius de la taxa de reposició ascendeix a 3 places. 
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. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’oferta d’ocupació pública addicional del 5% de la taxa de reposició de Personal 
Docent i Investigador per a l’any 2018, i elevar-la al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
SEGON.- Establir l’ordre de priorització de l’oferta corresponent a la taxa addicional segons l’antiguitat en el contracte 

o el nomenament com a professor interí en la plaça que dóna lloc a la priorització. 
TERCER.  Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  

  

Punt 5. Avaluació de l’activitat docent del professorat: 5.1 Informació general. 5.2 Presentació, anàlisi i 
proposta de resolució de recurs/os presentat/s. 
  
Acord 081/2018, de 19 de novembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 

febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 

del professorat. 
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 
de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 

correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran situacions presentades en el desenvolupament de la 
convocatòria 2018 d’avaluació de l’activitat del professorat, els expedients dels quals i/o relacionats podran 

consultar-se en l’espai col·laboratiu de documents “nebula”: CPA_AAD (es pot sol·licitar informació a l'Oficina de 
Qualitat Docent oqd.avaluacio@uab.cat) 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Per 15 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions informar favorablement la reclamació que demana la 
revocació de la seva avaluació desfavorable.  

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-Personal-Investigador-predoctoral-Formacio_191118
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SEGON.- Per 16 vots a favor, cap vot en contra i 4 abstencions informar favorablement el recurs d’alçada de 
l’avaluació desfavorable. 
TERCER.- Encarregar  al vicerector de Programació i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

  

Punt 6. Assumptes de tràmit. 
  
Acord 082/2018, de 19 de novembre 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. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes d’octubre de 
2018 en les diverses modalitats previstes al Reglament de Personal Acadèmic.  
SEGON.- Encarregar  al vicerector Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

 

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

  
Acord 017/2018, de 21 de novembre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 26 d'octubre de 2018 
  

  

Acord 018/2018, de 21 de novembre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Atès que la convocatòria SMART MONEY 2018 és un instrument propi de la Universitat Autònoma de Barcelona pel 
finançament i acompanyament de projectes de desenvolupament que suposin la realització d’activitats pre-

comercials de valorització dels resultats de la recerca,  adreçades a traslladar aquests resultats al sector productiu 
i a la generació d’un impacte real en la societat. 
 

Atès que l’objectiu final de la convocatòria és la concessió d’ajuts per accelerar el procés de transferència de 
coneixement dels grups de recerca de la UAB per tal de  captar la inversió especialitzada o socis industrials 
interessats en un desenvolupament conjunt. 
 
Atès que la quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 75.000 € per a l'any 2018-2019. 
 

Vistes les bases de la convocatòria establertes al document 1. 
 
Vist l’article 22.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió de Transferència de 
Coneixements i de Projectes Estratègics aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de transferència de 
coneixements.  

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts 2018 del Programa Smart Money amb un import màxim per l’any 2018-
2019 de 75.000 €. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

  

Punt 4. Programa Proves de concepte 2018. 
  
Acord 019/2018, de 21 de novembre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

Atès que la convocatòria PROVES DE CONCEPTE 2018 és un instrument propi de la Universitat Autònoma de 
Barcelona pel finançament i acompanyament de projectes de desenvolupament que suposin la realització d’activitats 
pre-comercials de valorització dels resultats de la recerca,  adreçades a traslladar aquests resultats al sector 
productiu i a la generació d’un impacte real en la societat. 
 
Atès que l’objectiu final de la convocatòria és la concessió d’ajuts per accelerar el procés de transferència de 

coneixement dels grups de recerca de la UAB per tal de  captar la inversió especialitzada o socis industrials 
interessats en un desenvolupament conjunt. 
 
Atès que la quantitat màxima destinada a aquesta convocatòria és de 200.000 € per a l'any 2018-2019. 
 
Vistes les bases de la convocatòria establertes al document . 
 

Vist l’article 22.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió de Transferència de 
Coneixements i de Projectes Estratègics aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de transferència de 
coneixements.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts 2018 del Programa PROVES DE CONCEPTE 2018 amb un import màxim 
per l’any 2018-2019 de 200.000 €. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar a la Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius 
  

  

Acord 020/2018, de 21 de novembre 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 LABORATORI DE MESURES MAGNÈTIQUES I TÈRMIQUES (LMT) com a laboratori de 
prestació de serveis, d’acord amb la proposta tècnica adjunta com a document 1. 
  
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 

http://www.uab.cat/doc/ProgramaSmartMoney2018-21112018
http://www.uab.cat/doc/ProgramaProvesConcepte2018-21112018
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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 creació del LABORATORI DE MESURES MAGNÈTIQUES I TÈRMIQUES (LMT) com a laboratori de 
prestació de serveis. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

  

 

I.5. Junta Electoral General 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 14/2018, de 5 de novembre de la Junta Electoral General 
 
S’aprova l’acta de la sessió de data 30 d’octubre de 2018. 
 

Acord 15/2018, de 5 de novembre de la Junta Electoral General 
 
Acceptar la renúncia d’una candidatura individual per la Facultat d’Economia i Empresa per incorporar-la en la 
candidatura col·lectiva Assemblea Economia i Empresa - Crida per la UAB, en l’ordre núm. 8. 

 

Acord 16/2018, de 5 de novembre de la Junta Electoral General 
 

Acceptar renúncia a una candidatura en la llista d’Estudiants en Acció de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 

Acord 17/2018, de 5 de novembre de la Junta Electoral General 
 

No acceptar que es puguin presentar candidatures fora del termini establert en el calendari electoral el qual es va 
fer públic per diversos mitjans de comunicació. 
 

Acord 18/2018, de 5 de novembre de la Junta Electoral General 
 
Procedir a la proclamació definitiva de candidates i de candidats a les eleccions de representants d’estudiants al 
Claustre de la UAB 2018 en el termes de l’annex a aquesta acta. 
  

http://www.uab.cat/doc/Solicitud-Alta-LPS-21112018
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Establiment de criteris organitzatius 
 

1. Sorteig de la Mesa electoral electrònica: Triar un número per a cada sector a partir del qual tenir titulars i 

suplents. 

 
Nombre total de persones en cada sector: 

o Sector A: 1333 

o Sector B: 2313 

o Sector C: 31124 

o Sector D: 2295 

 
Número escollit 
 

Titulars: 
o Sector A: 974 

o Sector B: 960 

o Sector C: 25344 

o Sector D: 2101 

 
Primers suplents: 

o Sector A: 762 

o Sector B: 1181 

o Sector C: 25222 

o Sector D: 294 

 
Segons suplents: 

o Sector A: 689 

o Sector B: 1879 

o Sector C: 8914 

o Sector D: 542 

 
 

2. Interventors: La Junta Electoral General posa de manifest que no cal nomenar interventors, atès que aquesta 

figura no és d’aplicació en la votació electrònica ja que l’escrutini es fa en acte públic. En aquest sentit, 

demana que en la pàgina de les eleccions es publiciti el dia, l’hora i el lloc on es fa l’acte públic de l’escrutini. 

 
3. Constitució de la mesa electoral electrònica: La Junta Electoral General demana que en la pàgina de les 

eleccions es publiciti el dia, l’hora i el lloc on es fa l’acte públic de constitució de la mesa electoral electrònica. 

 

4. Dades de participació: La Junta Electoral General demana que en la pàgina de les eleccions es publicitin les 

dades de participació de les 12:00 i de les 17:00 del dia 14 de novembre de 2018 i de les 12:00 del dia 15 

de novembre de 2018. 

 
5. Desempats: La Junta Electoral General acorda que, per tal de dirimir els empats en nombre de vots, el 

mateix dia de l’escrutini de vots es farà un sorteig de lletres a partir de les quals ordenar les candidatures 

en cas d’empat en número de vots. 

  
Acord 19/2018, de 5 de novembre de la Junta Electoral General 

 
La Junta Electoral General acorda les mesures següents a aplicar en la campanya electoral: 
 
1. Les candidates i els candidats que així ho desitgin podran demanar a l’Oficina de Coordinació Institucional 

(eleccions@uab.cat) incloure en el llistat de candidatures publicat al web de les eleccions, al costat del seu 

nom i cognom, un enllaç al lloc web que tinguin habilitat per a la seva propaganda electoral. En el cas de 

les candidatures col·lectives l’enllaç es posarà al costat de la denominació de la candidatura. 
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2. Les candidatures i els candidats individuals, així com els responsables de les candidatures col·lectives, 

podran sol·licitar l’enviament d’un únic missatge electrònic a les persones que formen part de la seva 

circumscripció electoral amb el contingut electoral que considerin oportú. Aquesta petició s’ha de fer a través 

del formulari de difusió de missatges següent [Formulari]. 

 

3. Demanar als Deganats i Direccions d’Escola que reservin ordinadors a alguna de les Sales d’Ordinadors dels 

seus centres durant els dies de les eleccions (14 i 15 de novembre) per tal que els estudiants puguin exercir 

el vot en aquestes instal·lacions amb la intenció que aquesta mesura ajudi a fomentar la participació dels 

estudiants en aquestes eleccions a l’hora que permeti actes de campanya electoral igualitari per a totes les 

candidatures. 

 
4. Informar a les candidatures i els candidats que la constitució de la mesa electoral electrònica encarregada 

de l’escrutini electrònic tindrà lloc, en acte públic, el proper dia 12 de novembre de 2018 a les 12:30 en la 

Sala de reunions de Gerència (Edifici del Rectorat, primera planta). 

 
5. Recordar als Deganats i Direccions d’Escola, així com a les administracions de que el Reglament Electoral de 

la UAB disposa que s’han de facilitar equitativament als candidats que ho sol·licitin locals per a la realització 
d’actes electorals.  
 

Acord 20/2018, de 15 de novembre de la Junta Electoral General 
 

S’aprova l’acta de la sessió de data 5 de novembre de 2018. 
 
Acord 21/2018, de 15 de novembre de la Junta Electoral General 

La Junta Electoral General acorda denegar la sol·licitud que en data 14 de novembre de 2018, es va 

presentar per a demanar un període electoral extraordinari per a la presentació de noves candidatures 

per l’Escola de Doctorat, atès que, tot i que el procés informatiu sobre les eleccions pugui ser millorable, 

no s’observa que s’hagi produït manca d’informació, i també s’observa que els propis estudiants no són 

proactius amb la informació que institucionalment se’ls facilita. D’altra banda, la Junta ha posat de 

manifest que el cost d’iniciar un nou procés electoral per cobrir vacants de l’Escola de Doctorat és massa 

alt, i més tenint en compte que estudiants de doctorat podrien participar activament en els òrgans de 

govern de la UAB com a convidats (amb veu i sense vot) amb la qual cosa es podria aconseguir la 

mateixa finalitat de representació estudiantil; finalment, la Junta demana que en els següents processos 

electorals s’analitzi el sistema de difusió de la informació electoral per tal que els estudiants rebin aquesta 

informació de manera més propera, com podria ser que sigui tramesa des dels propis centres i no tant 

institucionalment des de la Secretaria General. 

 
Acord 22/2018, de 15 de novembre de la Junta Electoral General 

 

La Junta Electoral acordar procedir a fer un sorteig de lletres a partir de les quals ordenar les candidatures 

en cas d’empat en número de vots. S’empra el sistema de sorteig aleatori inclòs a l’adreça d’Internet  
http://www.alazar.info/generador-de-cadenas-aleatorias, i el resultat és que les lletres a partir de les quals 

ordenar les candidatures amb igual nombre de vots és GT. 

 
Acord 23/2018, de 15 de novembre de la Junta Electoral General 

 

Un cop finalitzat el període de votació electrònica els Membres de la Mesa Electoral Electrònica 

procedeixen a reconstruir la clau de les eleccions i, a continuació, es procedeix a l’escrutini electrònic de 

vots i acabades les operacions automàtiques del recompte els resultats són els que consten en l’annex 

de l’acta de la sessió. 

  

http://www.uab.cat/web/correu-i-serveis-al-nuvol/difusio-de-missatges-1096478470340.html
http://www.alazar.info/generador-de-cadenas-aleatorias
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Acord 24/2018, de 15 de novembre de la Junta Electoral General 

 

De conformitat amb l’escrutini de vots de les eleccions de representants dels estudiants al Claustre de 

la UAB que han tingut lloc els dies 14 i 15 de novembre de 2018, la Junta Electoral General acorda: 

 

PRIMER.- Proclamar provisionalment els estudiants membres del Claustre que consten en el document 

que s’adjunta a l’acta de la sessió. 

 

SEGON.- Recordar, de conformitat amb el calendari electoral, que el termini per a la presentació de 

reclamacions contra aquest acte de proclamació provisional de resultats de de les eleccions a rector de 

la UAB és del 16 al 20 de novembre de 2018. 

 
Acord 25/2018, de 20 de novembre de la Junta Electoral General 

 

S’aprova l’acta de la sessió de data 15 de novembre de 2018. 

 
Acord 26/2018, de 20 de novembre de la Junta Electoral General 

 

Atesa la situació d’avaria general dels sistemes informàtics de la UAB dissabte, 17 de novembre de 2018, 

va deixar de funcionar l’E-formulari per a la presentació de les reclamacions a la proclamació provisional 

de resultats de les eleccions de representants dels estudiants al Claustre. Per tal de garantir que els 

interessats en aquest procés de reclamació (totes les candidates i tots els candidats) puguin presentar 

les reclamacions que estimin oportunes, la Junta Electoral General, acorda: 

Primer.- Ampliar aquest termini de reclamacions a la proclamació provisional de resultats fins a les 24 

hores posteriors que es restableixi el sistema. 

 

Segon.- Encarregar l’Oficina de Coordinació Institucional que procedeixi a: 

 

- Informar a totes les candidates i tots els candidats l’acord de la Junta Electoral General d’ampliar 

el termini quan es restableixin els sistemes informàtics de la UAB. 

- Preparar el sistema de reclamacions quan els sistemes informàtics estiguin reestablerts, tot 

informant a aquesta Junta de la nova data del termini de presentación de reclamacions i de la 

data que cal procedir a la proclamació definitiva de resultats. 

 

 
Acord 26/2018, de 26 de novembre de la Junta Electoral General 

 

S’aprova l’acta de la sessió de data 20 de novembre de 2018. 

 
Acord 27/2018, de 26 de novembre de la Junta Electoral General 

 

Atès que no s’han presentat reclamacions a la proclamació provisional de resultat de les eleccions de 

representants d’estudiants al Claustre, la Junta Electoral General acorda: 

Proclamar definitivament els estudiants membres del Claustre. 

  



BOUAB Núm. 167  -  Novembre / 2018     pàg. 55 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

II.  Convenis  
institucionals 

 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Convenio de colaboración general de 10 de octubre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y 

Doshisha University (Japan). 
 
Cooperation Agreement of 16th of october 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and University 
of Technology, Nowshera – Paquistan. 

Adenda de 18 d’octubre de 2018 al convenio de colaboración general de 2015 entre la Universitat Autònoma 
de Barcelona y Camôes Institut de Cooperaçao e da Lingua (Portugal). 
 
Convenio de colaboración general de 8 de noviembre de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)- Brasil 

 
Cooperation Agreement of 13th of november 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and Nalsar 
University of Law - Hyderabad, Telangana (India). 
 
Cooperation Agreement of 26th of november 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
Universityo of Rome Tor Vergata, Itàlia (YERUN - Young European Research Universities). 
 

Cooperation Agreement of 30th of november 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and The 
Kyrgyz National Agrarian University (Kyrgyzstan Republic) (Kirguistán, Kirguizistán o Kirguisia, República Kirguisa). 
 

 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Addenda 2ª de 14 d’octubre de 2016, al conveni de data 14 d’octubre de 2014 entre la Universitat Autònoma 

de Barcelona i Torres SA per assessoraments i realitzacions en els camps de la investigació i el desenvolupament. 

Addenda 2ª de 14 de setembre de 2017,al conveni de 15 de juny de 2016 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la fundació Salut i Envelliment (FSIE) per a la participació del professorat de la UAB a la FSiE i la gestió 
dels espais en el marc de les activitats de l'Escola Doctor Robert. 

Convenio de 15 d’octubre 2017, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universitat Autónoma de Madrid y la Universidad  Carlos III de Madrid para la realización del título de graduado-a en 
Filosofia, Politica y Economia. 

Addenda d’11 de desembre de 2017, al conveni de 14 de novembre de 2017, de col·laboració docent, entre 

la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Física d’Altes Energies per al curs 2017-2018, per la qual 
s'incorporen nous col·laboradors docents. 

Addenda segona de 10 de febrer de 2018, al conveni d’1 de desembre de 2014, entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari, per a l’encàrrec de gestió de la Universitat Autònoma 

de Barcelona a la Fundació Hospital Clínic Veterinari. 
 
Addenda de 15 de febrer de 2018, al conveni d’1 de desembre de 2014, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i el "Centre International de Phonétique Appliquée" (CIPA), de cooperació pedagògica, científica i de difusió 
dels coneixements. 

Addenda de 25 de maig de 2018, al conveni de març de 2012, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
els Il·lustres Col·legis d'advocats de Barcelona, Granollers , Manresa, Mataró, Sabadell i Terrassa. 
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Addenda de 29 de maig de 2018, al conveni de 23 d’octubre de 2015, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i l’Associació d’Ajut als Centres Educatius i Estudiantils (l'ACACEE), per a la instal·lació i gestió d'un futbolí 
en el bar de la Plaça Cívica. 

Conveni de 4 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i "Center for Cybersecurity Research 
of Catalonia" (Cybercat) de creació del Centre de Recerca Interuniversitari. 

Addenda de 20 de juny de 2018, al conveni de 2 d’octubre de 2007, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 
(l'EAPC)  per a la realització del Màster Universitari en Gestió Pública. 

Conveni de 28 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona per a la 
creació del Campus d'Arqueologia UAB Parc Natural del Montseny. 

Conveni de 30 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament d’Agricultura 

Ramaderia i Pesca (DARP) per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) Cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-
2021 (V. Sarto). 

Conveni d’1 de juliol de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Alumni per l'accés a dades 
personals. 

Convenio de 2 de julio de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, Hospital Universitari Vall d’Hebron, 

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron, Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall d’Hebron, 
Instituto de Diagnóstico por la Imagen, Fundació Privada Institut Català de Farmacologia y el Banc de Sang i Teixits 

que instrumenta la creación del Consejo Rector del Instituto de Investigación IIS IR-HUVH . 

Addenda de 24 de juliol de 2018, al conveni de 24 de juliol de 2017, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya per la formació i l’acreditació d’idiomes. 

Conveni de 31 de juliol de 2018, de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci 

per a la Construcció, Equipament i Explotació del laboratori de Llum Sincrotró per als cursos acadèmics 2018-19 i 
2019-20 (Martínez-Rovira). 

Conveni d’1 de setembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Catalunya-La Pedrera 
per a beques de postgrau (2018-2019). 

Addenda 4ª de 15 de setembre de 2018, al conveni de 24 d’abril de 2015, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i La Fundació Autònoma de Barcelona per al finançament del Programa Propi per a la mobilitat d'estudiants 
en la modalitat de pràctiques ("UAB Exchange Programme Traineeships"). 

Addenda de 17 de setembre de 2018, al conveni 17 de setembre de 2013, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont per reconèixer l'Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont com a Institut Universitari adscrit a la UAB. 

Conveni de 19 de setembre de 2018, de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) per als cursos 2018-19 i 2019-20 (Roig, Gibert i Temiño). 

Conveni de 21 de setembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu Nacional d'Art de 
Catalunya (MNAC) per a l'organització del Simposi "Imago & Mirabilia. Les formes del prodigi a la Mediterrània 
Medieval". 

Conveni de 21 de setembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Ciències de la 
Comunicació) i el Grup de Periodistes Ramon Barnils per al finançament i elaboració de l'Anuari Mèdia.cat dels Silencis 
Mediàtics. 

Addenda 2ª de 27 de setembre de 2018, al conveni 15 de novembre de 2017, entre la Universitat Autònoma 

de Barcelona i La Fundació Autònoma de Barcelona per substanciar de forma conjunta licitacions. 

Conveni de 21 de setembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d'Estadística de 
Catalunya (IDESCAT) per a la celebració del XVI Concurs Student d'Estadística Aplicada. 
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Conveni d’1 d’octubre 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Cultura de Barcelona i la 
UAB pel qual el MECMB cedeix espais per a la realització del curs de postgrau "Del Món precolombí a l’asiàtic". 

Conveni de 4 d’octubre 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) per a 
la coedició de l'obra "Afer d'estat. La llengua i la literatura catalanes a la secundària i a la Universitat". 

Addenda de 5 d’octubre de 2018, a l’acord marc per a l'establiment d'un programa pilot que faci possible 
reprendre els estudis universitaris a Catalunya a persones refugiades ubicades al Líban. 

Convenio de 11 d’octubre 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la Sociedad Estatal Correos y 
Telegráfos, S.A, para la prestación de servicios con la Sociedad Estatal Correos y Telegráfos, S.A. - Dispositivo público 
de entrega y recogida Citypaq. 
 
Addenda 2ª de 14 d’octubre de 2018 al conveni 15 de novembre de 2017, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i La Fundació Autònoma de Barcelona per substanciar de forma conjunta licitacions. 
 
Addenda de 17 d’octubre de 2018 al conveni de 12 de setembre de 2012 de col·laboració docent, entre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE). Curs 
acadèmic 2018-19 
 
Resolució  de 23 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Gerardo Caja López per a l'ús d'uns 
terrenys de la UAB per a la instal·lació d'eixams per a la docència i la recerca.  
 
Conveni de 24 d’octubre 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i VADECITY per al desenvolupament 
de la campanya de vídeos sobre mobilitat sostenible a les universitats espanyoles (vadeBike). 

Anexo de 28 de octubre de 2018 al acuerdo de colaboración firmado el 27 de octubre de 2017 entre Universitat 

Autònoma de Barcelona  y Wolters Kluwer España. 

Conveni de 2 de novembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma 

de Barcelona per organitzar i gestionar accions de promoció de les seves activitats, en el marc dels objectius generals 
establerts per l'equip de govern de la UAB. 

Resolució de 9 de novembre de 2018  del conveni de 9 maig 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'IRTA-
CReSA pel qual s'adscriu  al  Comitè de Bioseguretat de la UAB  l'activitat en l'àmbit de la sanitat animal desenvolupada 
a l'IRTA-CReSA. 

Conveni de 20 de novembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de formació permanent del professorat no universitari de formació 
professional per a l'any 2018. 
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III.   Nomenaments  
i cessaments 

 

 

III.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 

III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual nomena la senyora Anna Maria Aubanell Jubany 
vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre 
de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor Àlex Rialp Criado coordinador 
del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
del dia 25 d’octubre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor Oriol Roca Sagalés vicedegà 

d’Estudiants i Comunicació i d’Economia i Serveis de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de 
setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor Valeri Sorolla Amat secretari 
de la Facultat i coordinador del Grau en Economia de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de 
setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor David Parés Martínez secretari 
de la coordinació de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 1 d’octubre 
de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Griera Llonch 
vicedegana de Treball de Fi de Grau, de Professionalització i d’Intercanvis de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor Guillem Rico Camps 
coordinador dels títols de l’àmbit de Ciència Política (Grau de Ciència Política i Gestió Pública, doble Grau de Ciència 
Política i Gestió Pública + Dret i Graus Interfacultatius i Interuniversitaris) de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Bolívar 
Ramos coordinadora d’Intercanvis dels Estudiants del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat 
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Cortadella Morral 

coordinador del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del 
dia 1 de desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Griera 
Llonch vicedegana de Treball de Fi de Grau i de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
amb efectes del dia 8 de novembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor José Reinaldo Martínez 
Fernández coordinador del Grau en Educació Social de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 

de desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor Francesc Serra 
Massansalvador vicedegà d’Intercanvis i de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia, amb efectes del dia 8 de novembre de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 19 de novembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Aránzazu 
Blanco García coordinadora d’Intercanvis amb Alemanya de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 
del dia 12 de novembre de 2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 28 de novembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Josep 
Yuste Puigvert coordinador del Pràcticum de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària, amb 

efectes del dia 23 de febrer de 2018. 
 
 

III.1.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual el senyor Jordi Perdiguero García cessa com a 
coordinador del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i Empresa, 
amb efectes 24 d’octubre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual el senyor José Luis Roig Sabaté cessa com a 
vicedegà d’Economia i Serveis i de Relacions Internacionals i sotscoordinador del Màster en Recerca Aplicada en 

Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2018, per la qual el senyor Valeri Sorolla Amat cessa com a 
vicedegà d’Estudiants i Comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2018, per la qual el senyor Gabriel Colomé García cessa com a 
coordinador del Grau de Ciència Política i Gestió Pública i del doble Grau de Ciència Política i Gestió Pública + Dret 

de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de novembre de 2018, per la qual la senyora Maria del Mar Griera Llonch cessa 
com a vicedegana de Treball de Fi de Grau i Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual la senyora Laura Arnau Sabates cessa com a 

coordinadora del Grau en Educació Social de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 30 de novembre de 
2018. 

 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual la senyora Isabel Corrales Pinart cessa com 
a secretària i vicedegana de Mobilitat i Promoció de la Facultat de Biociències, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual la senyora Maria del Mar Griera Llonch cessa 
com a vicedegana de Treball de Fi de Grau, Professionalització i d’Intercanvis de la Facultat de Ciències Polítiques i 
de Sociologia, amb efectes 7 de novembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual la senyora Helena Kirchner Granell cessa com 
a coordinadora del Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana i coordinadora del Doctorat en Ciències de 
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 de novembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de novembre de 2018, per la qual el senyor Ramon Farrès Puntí 
cessa com a coordinador d’Intercanvis amb Alemanya de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 31 
d’agost de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 28 de novembre de 2018, per la qual la senyora María Manuela 
Hernández Herrero cessa com a coordinadora del Pràcticum de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de 

Veterinària, amb efectes 22 de febrer de 2018. 
 
 

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

 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual nomena el senyor Pedro Fatjó Gómez 
coordinador del Màster en Història Econòmica del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del 
dia 1 de novembre de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual nomena la senyora Montserrat Llonch 
Casanovas coordinadora de la Unitat d’Història i d’Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i d’Història 

Econòmica, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de novembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Mercè 
Jariot Garcia coordinadora de Qualitat del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 de gener de 
2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 27 de novembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Anna 
Aubanell Jubany coordinadora de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i 
d’Història Econòmica, amb efectes del dia 13 de setembre de 2018. 
 
 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 de novembre de 2018, per la qual la senyora Anna Aubanell Jubany cessa com 
a coordinadora de Docència de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i 
d’Història Econòmica, amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de novembre de 2018, per la qual la senyora Montserrat Llonch Casanovas cessa 

com a coordinadora del Màster en Història Econòmica del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb 
efectes 31 d’octubre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 de novembre de 2018, per la qual la senyora Anna Aubanell 
Jubany cessa com a coordinadora de la Unitat d’Història i Institucions Econòmiques del Departament d’Economia i 
d’Història Econòmica, amb efectes 31 d’octubre de 2018. 
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IV.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

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

de 16 de novembre de 2018): 
 

Referència: UAB-LE-533 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-elegible lecturer 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àmbit de coneixement: Dret penal 

Adjudicació: Maria Jesús Guardiola Lago 

 
Resolució de la rectora, de 13 de novembre de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-elegible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7755, 
de 26 de novembre de 2018): 

 

Referència: UAB-LE-548 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-elegible lecturer 

Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Àmbit de coneixement: Tecnologies de la traducció 

Adjudicació: Adrià Martín Mor 

 
 
 

IV.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 5 de 

novembre de 2018, de convocatòria de proves selectives en el torn de promoció interna, pel sistema de concurs 
oposició, per proveir 24 places de personal funcionari de l’escala de gestió més dues places addicionals. 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 5 de 
novembre de 2018, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de promotor/a de projectes de recerca, 
segons es detalla: 
 

Denominació: Promotor/a de projectes de recerca 

Grup: 1 

Complement: N 

Destinació: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina 

“Vicent Villar i Palasí” (IBB) – Administració de 
Medicina 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 09:00 a 17:30 
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i serveis, per autorització de la rectora, de 5 de 
novembre de 2018, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de 42 places de l’escala administrativa, 
en adjudicació directe, segons es detalla: 

 
Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F05125 16  Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació 13:30 – 21:00 

 
Administració de Centre de Ciències de la Comunicació: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F01565 16  Gestió Acadèmica 13:30 – 21:00 

F04193 16  Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 14:00 – 21:30 

 

Administració de Centre de Ciències i de Biociències: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F01887 16  Departament de Química 09:00 – 17:30 

F01895 16  Departament de Química 09:00 – 17:30 

F04737 16  Departament de Química 09:00 – 17:30 

F08097 16  Departament de Matemàtiques 09:00 – 17:30 

F05579 16  Gestió Acadèmica de Biociències 09:00 – 17:30 

F06185 16  Gestió Acadèmica de Biociències 09:00 – 17:30 

F01513 16  Biblioteca de Ciència i Tecnologia 14:00 – 21:30 

 
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F01605 16  Gestió Acadèmica de Dret 09:00 – 17:30 

F02225 16  Biblioteca de Ciències Socials 13:30 – 21:00 

F02241 16  Biblioteca de Ciències Socials 13:30 – 21:00 

 

Administració de Centre d’Economia i Empresa: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F05121 16  Gestió Acadèmica 13:30 – 21:00 

F01527 16  Gestió Acadèmica 09:00 – 17:30 

 
Administració de Centre de l’Escola d’Enginyeria: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F05533 16  Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 09:00 – 17:30 

F05523 16  Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 09:00 – 17:30 

F08091 16  Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 09:00 – 17:30 

F08101 16  Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes 09:00 – 17:30 

F08109 16  Departament d’Enginyeria Electrònica 09:00 – 17:30 

F03179 16 s Gestió Acadèmica i Suport Logístic 14:30 – 22:00 

F05483 16  Gestió Econòmica 09:00 – 17:30 

F08103 16  Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental 09:00 – 17:30 

CE: s – complement de polivalència (tasques de suport logístic) 

 
Administració de Centre de l’Escola de Postgrau: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F05333 16  Unitat d’Atenció a l’Usuari 09:00 – 17:30 
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Administració de Centre de Lletres i de Psicologia: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F01691 16  Biblioteca d’Humanitats 14:00 – 21:30 

F02705 16  Biblioteca d’Humanitats 14:00 – 21:30 

F05529 16  Departament de Prehistòria 09:00 – 17:30 

F01673 16  Gestió Acadèmica de Psicologia 13:30 – 21:00 

 
Administració de Centre de Medicina: 

 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F01441 16  Biblioteca de Medicina 13:30 – 21:00 

F08099 16  Departament de Medicina (Unitat Docent de la Vall d’Hebron) 09:00 – 17:30 

F04251 16  Departament d’Infermeria 09:00 – 17:30 

 
Administració de Centre de Veterinària: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F08105 16  
Unitat integrada de suport Administratiu Dept. de Sanitat i 
Anatomia Animals i Dept. de Medicina i Cirurgia Animals 

09:00 – 17:30 

 

Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F04831 16  Unitat de Personal Acadèmic 09:00 – 17:30 

F01255 16  Unitat de Nòmines 09:00 – 17:30 

F02345 16  Unitat de Nòmines 09:00 – 17:30 

F08107 16  Unitat de Nòmines 09:00 – 17:30 

 

Àrea de Personal d’Administració i Serveis: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F06691 16  Unitat d’Anàlisi d’Estructures 09:00 – 17:30 

F06457 16  Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal 09:00 – 17:30 

 
Àrea d’Economia i Finances: 

 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F06183 16  Equip Administratiu 09:00 – 17:30 

 
Oficina de Qualitat Docent: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F06187 16  Unitat de Formació i d’Innovació 09:00 – 17:30 

 
Servei d’Informàtica: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F01811 16 s Unitat d’Administració 13.30 – 21:00 

CE: s – complement de polivalència (tasques de suport logístic) 
 
Servei d’Ocupabilitat: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F05855 16  Equip Administratiu 09:00 – 17:30 

 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 7 de 

novembre de 2018, per la qual es modifica el punt 1 de l’annex de la resolució de data 5 de novembre de 2018, 
per la qual es convoca concurs general per a la provisió de 42 places de l’escala administrativa, en el sentit 
d’incorporar la plaça següent: 
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Administració de Centre de Lletres i de Psicologia: 
 

Codi Nivell CE Unitat funcional Horari 

F05761 16  Departament de Geografia 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 8 de 
novembre de 2018, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a superior de medi ambient, amb 
destinació a l’Oficina de Medi Ambient, segons es detalla: 
 

Denominació: Tècnic/a superior de medi ambient 

Grup: 1 

Complement: N 

Destinació: Oficina de Medi Ambient 

Tipologia de 

contracte: 

Indefinit 

Horari: De 9:00 a 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 13 de 
novembre de 2018, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 3 places de l’escala tècnica, 
segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Unitat Funcional 
Horari 

(teòric) 

F01151 A1 24.2 Cap d’unitat 
Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari – 

Àrea d’Afers Acadèmics 
9:00 – 17:30 

F01173 A1 24.2 Cap d’unitat 
Unitat Tècnica de Processos Acadèmics – Àrea 

d’Afers Acadèmics 
9:00 – 17:30 

F02501 A1 23 
Cap 

d’administració 
Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 9.00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de novembre de 2018, per la qual es 

convoca procés selectiu per a nomenar interinament 2 gestors/res de projectes de recerca, segons es detalla: 
 
Projectes: 
 

Nom del projecte Referència Durada 

PROTEUS_Silvia de Bianchi H2020 – 758145 – PROTEUS De l’01/09/2018 al 31/08/2023 

WINK_Carme Font H2020 – 805436 – WINK De l’01/02/2019 al 31/01/2024 

SPIN_PORICS_Jordi Sort H2020 – ERC – 648454 – SPIN - PORICS De l’01/09/2015 al 31/01/2020 

NEUROMITO_Alberto 
Quintana 

H2020 – 638106 – NEUROMITO De l’01/05/2015 al 30/04/2020 

 
Característiques de la convocatòria: 
 

Nombre de places: 2 

Denominació: Gestor/a de projectes de recerca 

Dependència orgànica: Oficina de Projectes Internacionals 

Horari de treball: De 09:00 a 17:30 hores, de dilluns a divendres 

Nomenament: Funcionari/ària interí/ina 

Durada del nomenament: 3 anys a partir de la data del nomenament, ampliable fins a 12 mesos més 

Retribució íntegra anual: 31.324,86 euros (any 2017) 

 
 

VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 7 de 
novembre 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 mitjà/ana, amb destinació a la Unitat de Planificació i Programació Docent i es declara la plaça deserta. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 
de novembre de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de dues places 
de l’escala de gestió, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Medicina i es declara deserta la convocatòria per 

manca de participants. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal i Serveis, per delegació de la rectora, de 22 de novembre de 
2018, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de cap de Suport 
Logístic i Punt d’Informació, amb destinació al SLIPI de l’Administració de Centre de Medicina i s’atorga la plaça al 
senyor José Antonio Segura Rubio. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 22 de 
novembre de 2018, per la qual es resol el concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte indefinit, 
amb annex de relleu a temps complet, d’un/a tècnic/a superior amb destinació al Servei de Microscòpia (SM) de 
l’Administració de Ciències i de Biociències i s’atorga ala contractació a la senyora Helena Montón Domingo. 
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