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I.  Disposicions generals i acords  
d’òrgans col·legiats d’àmbit general 

 
 

I.1. Comissions del Consell Social 
 
I.1.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 01/2017, de 13 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 12 de desembre de 2017. 
 
S'acorda: 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 12 de desembre de 2017. 
 
Acord 02/2017, de 13 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació del Centre d’Història de la Ciència com a institut de recerca propi 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de reconèixer el Centre d’Història de la Ciència 
(CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB. 
  
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que 
preveu a l'article 10 que la creació i supressió dels Instituts Universitaris d'Investigació serà acordada per la 
Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o bé per 
iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l'informe previ 
favorable del Consell Social. 
 
Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació dels 
instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent en matèria d'universitats. 
  
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris d'investigació. 
  
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB (document 1). 
  
Atès que aquesta proposta es presentà a informació a la sessió ordinària de data 1 de desembre de 2017 de 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 de Transferència de Coneixements i 
Projectes Estratègics. 
  
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 d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, 
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta. 
  
Atès que en data 13 de desembre de 2017 el Consell de Govern va prendre l’acord núm. 123/2017 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 el reconeixement del Centre d’Història de la 
Ciència (CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB. 
  
Atès que en el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
  
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. 
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Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 8 de febrer de 2018 està previst tractar la proposta de 
creació de títols de grau i que, a aquests efectes, es presenta la proposta d’acord següent: 
  
PRIMER.-  Proposar la creació de l’Institut d’Història de la Ciència com a institut de recerca propi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que s’annexa. 
  
SEGON.- Declarar extingit el Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) com a conseqüència de l’acord anterior, un 
cop creat l’Institut d’Història de la Ciència. 
  
TERCER.- Aprovar la proposta de reglament de l’Institut d’Història de la Ciència que entrarà en vigor l’endemà de 
la creació de l’Institut. 
  
QUART.- Elevar la proposta de creació de l’Institut d’Història de la Ciència com a institut d’investigació propi de la 
UAB al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  
CINQUÈ.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
  
S’acorda: 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
Proposar la creació de l’Institut d’Història de la Ciència com a institut de recerca propi de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1. 
      2. Declarar extingit el Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) com a conseqüència de l’acord anterior, un cop 
creat l’Institut d’Història de la Ciència.  
Aprovar la proposta de reglament de l’Institut d’Història de la Ciència que entrarà en vigor l’endemà de la creació 
de l’Institut, d’acord amb el que consta en el document 1. 
      4. Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment dels punts primer, segon i 
tercer d’aquest acord.  
Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
Acord 03/2017, de 13 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació d’un títol de grau. 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació d’un títol de grau i que la documentació justificativa corresponent (document 1) 
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.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
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Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 8 de febrer de 2018 s’ha pres l’acord 2/2018 que 
estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de grau següent: 
  
-       Bioinformática 
  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació 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 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 la documentació continguda en la part expositiva,  
  
S'acorda: 
  
PRIMER. Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1. Aprovar la creació del títol de grau següent: 
  
 a. Bioinformàtica 
  
2.Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord.      
 
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu.  
 
Acord 04/2017, de 13 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació d’un títol de màster universitari. 
  
Exposició de motius 
  
Atesa la petició de creació d’un títol de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent 
(document 1) 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.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de 
títols de màster universitari. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 8 de febrer de 2018 s’ha pres l’acord 3/2018, que 
estableix: 
  
 PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
  
-       Gestió d’Àrees de Muntanya 
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SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
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 la documentació continguda en la part expositiva,  
  
S'acorda: 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1. Aprovar la creació del títol de màster universitari següent:          
 
a. Gestió d’Àrees de Muntanya.   
  
2. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord.       
 
3. Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Acord 05/2017, de 13 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB.  
  
Exposició de motius 
  
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
  
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes: 
 
 1. Passaport número 13973025, estudiant de grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta 
en el document 1. 
 2. DNI 44016568L estudiant del Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres, segons consta 
en el document 2.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  
S’acorda: 
  
1. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb Passaport número 13973025 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 no justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Biofísica. I per tant, no 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2017-2018.  
  
2. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis del Màster Universitari en Recerca i Innovació en Cures Infermeres, presentat per l’estudiant amb DNI 
44016568L de la Facultat de Medicina, 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 Treball 
de Fi de Grau i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2017-2018.  



BOUAB Núm. 159  -  Febrer / 2018     pàg. 6 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Acord 06/2017, de 13 de febrer, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Aspectes a valorar en la selecció de les candidatures de la UAB per a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2018 
i següents 
  
Exposició de motius 
  
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en 
matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments universitaris que 
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de 
renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al servei de les 
universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant 
públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decret del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria universitària. 
Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les 
universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de professors i/o professores, o a centres o 
departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència 
universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix 
entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de 
les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de 
les universitats corresponents. 
  
Atesa la previsió de la convocatòria per part de la Generalitat per a les candidatures a la Distinció Jaume Vicens 
Vives corresponents a l’any 2018 i següents, i que és habitual, des de la creació d’aquesta Distinció, que el Consell 
Social, d’acord amb els procediments que cada universitat hagi fixat, elevi les candidatures al departament 
competent en matèria d’universitats. 
 Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es conclou sobre la 
conveniència d’establir uns criteris de selecció de les candidatures que es rebin, de cara a determinar les que s’han 
d’elevar al departament competent en matèria d’universitats. 
  
Vist que en les Comissions Acadèmiques de 2 d’abril de 2013, 28 de gener de 2014 i 4 de febrer de 2015 
s’acorden els aspectes a valorar per a la selecció de les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives 
per elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca dels anys 2013 2014 i 2015, respectivament, i que en Comissió 
Acadèmica de 16 de març de 2016 es va introduir una modificació en aquests aspectes a valorar respecte els anys 
anteriors, que es manté en els aspectes a valorar acordats en la Comissió Acadèmica de 9 de febrer de 2017, i que 
per a l’any 2018 i següents es proposen els mateixos que els de l’any 2017. 
  
Vist que, d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, els aspectes a valorar per a la selecció de les candidatures 
de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives han estat validats en cada convocatòria sent els mateixos, excepte 
una actualització, es valora aprovar els aspectes a valorar per a l’any 2018 i següents, fins que es consideri 
pertinent l’aprovació d’una modificació o actualització dels esmentats aspectes a valorar. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
S'acorda: 
  
1. Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives a 
elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca o projecte objecte de la candidatura posi de 
manifest alguna o vàries de les contribucions següents:  
  
- Millora de la qualitat en la docència. 
- Elaboració de materials docents innovadors. 
- Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 
- Creació d’escola o de model docent. 
- Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 
- Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries, tant nacionals com 
internacionals. 
- Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 
- Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de qualitat. 
Aquest acord té efectes a partir de l’any 2018. 
  
2. Comunicar aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, als efectes que siguin oportuns. 
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I.2. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord  1/2018, de 14 de febrer de 2018, Claustre pel qual s'acorda aprovar les actes de les sessions 
anteriors del dia 25 de maig de 2017 i de 22 de novembre de 2017. 
 
 
Acord  2/2018, de 14 de febrer de 2018, Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual de la rectora sobre 
les línies generals de la política de la Universitat. [Document] 
 
 
Acord  3/2018, de 14 de febrer de 2018, Claustre dins el marc de les competències del Claustre per a 
formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la 
UAB i en l'article 4.j del Reglament del Claustre, el Claustre acordà aprovar la següent proposta: 

 
1. Obrir uns espais de debat polític del protocol que incloguin a tota la comunitat universitària, on les 
estudiants en siguem partíceps. 
2. Iniciar una revisió estructural en la totalitat del protocol per tal de que aquest esdevingui  una eina de 
prevenció, detecció, sensibilització i erradicació de totes les formes de violència masclista, a l'abast de tothom. 
3. Assegurar que aquest procés de revisió es faci amb total transparència i que doti d'eines als òrgans 
especialitzats en l'abordatge d'agressions masclistes. 

 
 
I.3. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 1/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 13 de desembre de 2017. 
 
 
Acord  2/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació 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 creació d'aquest tipus de títol. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials.  
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.  
 
Atès que la proposta de creació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 23 de gener 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 creació del títol de grau següent: 

http://www.uab.cat/doc/Informe_rectora_Claustre_14022018
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- Bioinformàtica  

 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació 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  3/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació d’un títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títol. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de 
títols de màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màsters universitaris. 
 
Atès que la proposta de creació del títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 19 de desembre de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
 

- Gestió d’Àrees de Muntanya  
 

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  4/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Text Refós de la 
normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general de la 
UAB, aprovat per acord de Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves posteriors modificacions. 
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Vista la necessitat d’actualitzar el seu contingut per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals pel que fa als plans 
d’estudis de grau, els mínors, les accions propedèutiques, així com als procediments administratius en matèria 
acadèmica.   
 
Atesa la necessitat de suprimir el contingut relatiu als plans d’estudis de màster i doctorat, i a la formació 
permanent, per estar ja regulats en el Text Refós de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, i el relatiu als ponents de plans d’estudis i als 
criteris d’adscripció de centres a la UAB per estar obsolets. 
 
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 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer cicle, 
segon cicle i formació permanent. 
 
Atès que les propostes de modificació de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la 
normativa acadèmica de caràcter general de la UAB abans esmentades van ser informades favorablement a la 
sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 24 d’octubre de 2017. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Text Refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de 
la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovat per acord de Consell de Govern de 19 d’octubre 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  5/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
Atesa la proposta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre el nou Reglament del 
CEUAB. 
 
Atès que han transcorregut més de 4 anys des de l’aprovació del Reglament del Consell d’Estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012 i del Reglament 
de funcionament intern del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovat i ratificat, 
respectivament, per Consell de Govern en dates 5 de juny de 2013 i 17 de juliol de 2013 i atès que el Consell 
d’Estudiants de la Universitat Autònoma havia detectat la necessitat d’actualitzar-los i adaptar-los a les noves 
realitats de representació estudiantil a la Universitat.  
 
Atès que la comissió redactora designada per la comissió permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona ha elaborat una proposta fruit d’un procés participatiu dut a terme entre els propis 
estudiants durant l’últim trimestre de l’any 2017.  
 
Ates que la proposta de nou reglament va ser aprovada per majoria absoluta del Consell d’Estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona del Ple de 19 de desembre de 2017.  
Atès que l’esmentada proposta es va informar favorablement per la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat d’1 de febrer 
de 2018. 
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 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 

http://www.uab.cat/doc/TextRefos_normativa_sobre_organitzacio_academica_complementara_CG080218
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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 nou Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
[Document]  
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquest acord.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Organització Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  6/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de reconèixer el Centre d’Història de la Ciència 
(CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB. 
 
Vista la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007 que 
preveu a l'article 10 que la creació i supressió dels Instituts Universitaris d'Investigació serà acordada per la 
Comunitat Autònoma, bé per pròpia iniciativa, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, o bé per 
iniciativa de la Universitat mitjançant la proposta del Consell de Govern, en ambdós casos amb l'informe previ 
favorable del Consell Social. 
 
Vista la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu a l'article 23.2 que la creació dels 
instituts universitaris de recerca l'efectua el departament competent en matèria d'universitats. 
 
Atès que l'article 27 dels Estatuts de la UAB regula la creació i adscripció dels instituts universitaris d'investigació.  
 
Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB.  
 
Atès que aquesta proposta es presentà a informació a la sessió ordinària de data 1 de desembre de 2017 de 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 de Transferència de Coneixements i 
Projectes Estratègics. 
 
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 d’adscripció per tal que els departaments, instituts universitaris d’investigació, 
facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.  
   
Atès que en data 13 de desembre de 2017 el Consell de Govern va prendre l’acord núm. 123/2017 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 el reconeixement del Centre d’Història de la 
Ciència (CEHIC) com a institut d’investigació propi de la UAB. 
 
Atès que en el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al respecte. 
 
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.  
 
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 d’Història de la Ciència com a institut de recerca propi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, d’acord amb el contingut de la memòria que s’annexa. [Document] 
 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_Consell_Estudiants_CG080218
http://www.uab.cat/doc/Memoria_CEHIC_CG080218
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SEGON.- Declarar extingit el Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) com a conseqüència de l’acord anterior, un 
cop creat l’Institut d’Història de la Ciència. 
 
TERCER.- Aprovar la proposta de reglament de l’Institut d’Història de la Ciència que entrarà en vigor l’endemà de 
la creació de l’Institut. 
 
QUART.- Elevar la proposta de creació de l’Institut d’Història de la Ciència com a institut d’investigació propi de la 
UAB al Consell Social perquè exerceixi les seves competències.  
 
CINQUÈ- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  7/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de la directora del Departament de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics pel que fa a la 
modificació del Reglament vigent del departament aprovat per Acord de Consell de Govern de 26 d’octubre de 
2005. 
 
Atès que en data 14 de desembre de 2017 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de  
l’esmentat Reglament. Els canvis principals afecten al sistema de funcionament dels seus  òrgans col·legiats i 
s’han incorporat competències assignades per d'altres normatives al Consell de Departament  així com al director 
o directora del departament. 
 
Vist que el projecte de modificació del  Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i 
escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 
d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.  
 
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament del Departament  de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics aprovada   pel Consell de Departament.  
 
Vist l'article 3, lletra a)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de  Microelectrònica 
i de Sistemes Electrònics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics  de 
la UAB en els termes que s’annexen. [Document] 
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics. 
 
 
Acord  8/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) és titular de la Patent ES201031624 ‘MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO EN UNA POBLACION CELULAR’ i patents 
derivades (US 13/883562, MX2013004984, CA 2815949, EP11837612.8 i validacions als països europeus escollits, 
entre ells ES2381721) –tecnologia-.  
 
Atès la UAB, com a llicenciant, i CENTRO DE INFERTILIDAD MASCULINA Y ANÁLISIS DE BARCELONA, S.L. 
(CIMAB), com a llicenciatària, volen formalitzar un contracte en virtut del qual la UAB atorgui una llicència no-

http://www.uab.cat/doc/Reglament_Departament_Microelectronica_Sistemes_Electronics_CG080218
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exclusiva de l’esmentada tecnologia,  per prestar serveis d’anàlisi dels nivells d’estrès oxidatiu, pel període de 
protecció de les patents a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (7%  pels serveis prestats quan el 
producte manufacturat amb la tecnologia caigui en l’àmbit de la Patent). 
 
Atès que la UAB, com a llicenciant, i HALOTECH, DNA., S.L., com a llicenciatària, volen formalitzar un contracte en 
virtut del qual la UAB atorgui una llicència exclusiva de l’esmentada tecnologia, exceptuant la prestació de serveis 
coberts per la Patent en que la llicència serà no-exclusiva, pel període de dos anys, a canvi d’un cànon consistent 
en una retribució variable (4,5% de les vendes netes dels productes o serveis objecte del contracte). 
 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 26 de gener de 
2018. 
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del 
dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar la formalització del contracte de llicència de Patent ES201031624 ‘MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO EN UNA POBLACION CELULAR’ i patents 
derivades (US 13/883562, MX2013004984, CA 2815949, EP11837612.8 i validacions als països europeus escollits, 
entre ells ES2381721) entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, com a llicenciant, i CENTRO DE 
INFERTILIDAD MASCULINA Y ANÁLISIS DE BARCELONA, S.L. (CIMAB), com a llicenciatària,  en virtut del qual la 
UAB atorgui una llicència no-exclusiva de l’esmentada tecnologia,  per prestar serveis d’anàlisi dels nivells d’estrès 
oxidatiu, pel període de protecció de les patents a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (7%  pels 
serveis prestats quan el producte manufacturat amb la tecnologia caigui en l’àmbit de la Patent).  
 
SEGON.- Autoritzar la formalització del contracte de llicència de Patent ES201031624 ‘MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO EN UNA POBLACION CELULAR’ i patents 
derivades (US 13/883562, MX2013004984, CA 2815949, EP11837612.8 i validacions als països europeus escollits, 
entre ells ES2381721) entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), com llicenciant, i HALOTECH, 
DNA., S.L., com a llicenciatària, volen formalitzar un contracte en virtut del qual la UAB atorgui una llicència 
exclusiva de l’esmentada tecnologia, exceptuant la prestació de serveis coberts per la Patent en que la llicència 
serà no-exclusiva, pel període de dos anys, a canvi d’un cànon consistent en una retribució variable (4,5% de les 
vendes netes dels productes o serveis objecte del contracte) 
 
TERCER.- Elevar al Consell Social els acords anteriors per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord  9/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/1172/2017, de 19 de maig, per la qual es dona publicitat a la convocatòria 
extraordinària 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 2016. 
 
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. 
 
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 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. 
 
Atès que 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, primera 
convocatòria AAI Funcionari-2017) 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. 
 
 
Acord  10/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/1172/2017, de 19 de maig, per la qual es dona publicitat a la convocatòria 
extraordinària 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 2016. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de 
recerca del  personal docent i investigador funcionari i contractat que han estat acceptats. 
 
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 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. 
 
Atès que 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/Complements_retributius_addicionals_merits_recerca_PDI_CG080218
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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 AQU Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca per al professorat funcionari i contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva (trams de recerca, 
primera convocatòria AAI FC 2017 I segona convocatòria AAI PDI Contractat 2017) en els termes que es recullen 
en l’annex. [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  11/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord de 13 de desembre de 2017 pel qual el Consell de Govern va aprovar l’oferta pública d’ocupació del 
personal d’administració i serveis per a l’any 2017. 
 
Vist l’ofici de data 17 de gener de 2018 de la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques de la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública pel qual es requereix a 
aquesta Universitat a que modifiqui l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 
2017 en el sentit de suprimir l’aplicació del 10% addicional previst a l’esmentada oferta, ja que aquest percentatge 
addicional supera la taxa de reposició màxima del 100% fixada a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2017. 
 
Vist el que estableix 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. 
 
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 la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Administració i 
Serveis el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar l’acord del Consell de Govern, de data 13 de desembre de 2017, pel qual s’aprova l’oferta 
pública d’ocupació del Personal d’Administració i Serveis per a l’any 2017, que queda redactat en els termes 
següents: 
 

“Primer.- Donar publicitat a l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis, en règim 
funcionarial i laboral, de la UAB per a l’any 2017 consistent en: 43 places, tal com es detalla a continuació: 
 
Personal funcionari: 
2 places de l’escala tècnica de gestió (subgrup A1) 
32 places de l’escala administrativa (subgrup C1) 
Personal laboral: 
5 llocs de grup professional 3 
4 llocs del grup professional 2” 
 

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

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_merits_recerca_PDI_2_CG080218
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TERCER.- Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
 
Acord  12/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern 
 
La Comissió Europea ha declarat el 2018 com l'Any Europeu del Patrimoni Cultural.  
 
Atesa la implicació de la UAB envers el patrimoni cultural i, tot aprofitant la celebració del cinquantè aniversari de 
la nostra Universitat, es proposa el recolzament i l’adhesió a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural i aprofitar 
l’efemèride per mostrar el paper que la UAB ha tingut, al llarg d’aquesta mitja centúria, en el seu afany per ajudar 
a la seva conservació, protecció, estudi, ensenyament i difusió,  i reivindicar el paper imprescindible del Patrimoni 
Cultural per a la societat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Relacions Institucionals i de 
Cultura, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Declarar el suport i l’adhesió de la UAB a l’any europeu del patrimoni cultural 2018. [Document] 
 
 SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura 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] 
 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 011/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 31 de gener de 2018. 
  
  
Punt 3.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació, i de renovació 
amb modificacions, i elevació al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 012/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han 
estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Declaracio_institucional_adhesio_any_europeu_patrimoni_cultural_CG080218
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ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement sobre la creació i la renovació amb modificacions de títols de màster i sobre la 
creació de diplomes de postgrau propis.  
Segon.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
  
Punt 3.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i de 
renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 013/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans 
d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-
ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters propis i del diploma de 
postgrau següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
 
- Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Posterior del Globus Ocular  
- Màster en Enginyeria de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils 
- Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites de l’Adult 
 
Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi següent: 
 
- Màster en Business Management  
 
Tercer.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
Quart.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius. 
  
Punt 3.3. Informació sobre nous cursos d'especialització. 
  
Acord 014/2018, de 27 de febrer 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. 
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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 4.1. Creació de títols de grau. 
  
Acord 015/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de grau que ha estat 
presentada pel centre corresponent. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials.  
 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Informar favorablement sobre la creació del títol de grau.  
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
  
Punt 4.2. Aprovació de memòries de grau. 
  
Acord 016/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de memòria de titulació de grau presentada pel centre corresponent, i després de revisada la 
documentació justificativa 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 grau. 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio-27022018
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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 de les titulacions de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols 
oficials i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria de grau que s’annexa, amb la condició que els 
òrgans competents aprovin es títol corresponent: 
 
• Filosofia, economia i política 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Punt 4.3. Aprovació de mínor. 
  
Acord 017/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un mínor. 
 
Vist l’article 13 de la Normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa acadèmica de 
caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves posteriors 
modificacions, que estableix que un mínor és un itinerari d’universitat, amb responsabilitat de programació d’un 
centre, que té com a finalitat que l’estudiant assoleixi competències pròpies d’un àmbit diferent del que constitueix 
el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d’altres plans d’estudis.  
 
Vist l’article 15 de la normativa abans esmentada, que disposa que les propostes de pla d’estudis de mínors són 
aprovades per la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels 
ensenyaments de grau.  
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la creació dels mínors següent:  
 
Emprenedoria i innovació social 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Punt 4.4. Modificació de memòries de grau. 
 
Acord 018/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de les memòries de 
titulacions de grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
Atès la necessitat de modificar les memòries de les titulacions de Grau que es presenten, per tal d’adequar-les a 
les necessitats actuals. 
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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 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 de les titulacions de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols 
oficials i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries de titulacions de grau 
següents: 

• Arts i disseny 
• Comptabilitat i finances 

 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Punt 4.5. Modificació d’itineraris de simultaneïtat. 
  
Acord 019/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’un itinerari de 
simultaneïtat. 
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació de l’itinerari de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de 
satisfer la demanda d’aquest tipus estudis. 
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de 
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible 
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places 
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.      
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de l’itinerari de simultaneïtat d’estudis dels 
següents estudis: 

• Grau en Criminologia i Grau en Dret 
 
Segon.- Encarregar al vicerector 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 fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
  
Punt 5.1. Modificació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 020/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’una memòria de màster 
universitari que ha estat presentada pel centre corresponent. 
Atesa la necessitat de modificar la memòria del títol de màster universitari que es presenta, per tal d’adequar-la a 
les necessitats actuals. 
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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 26 de gener de 2017, 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, per delegació del Consell de Govern, i informar-ne al Consell Social. 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries de les titulacions de màster 
universitari següents: 
• Antropologia: recerca avançada i intervenció social  
• Erasmus Mundus en Modelització matemàtica a l’enginyeria: teoria, computació i aplicacions / Erasmus 
Mundus in Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications  
• Estudis avançats de llengua i literatura catalanes 
• Estudis teatrals  
• Estudis territorials i de la población  
• Filosofia aplicada  
• Física d’altes energies, astrofísica i cosmologia / High energy Physics, Astrophysics and Cosmology   
• Nanociència i nanotecnologia avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology  
• Paleobiologia i registre fòssil / Paleobiology and Fossil Record   
• Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)   
 
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 fer-los efectius. 
  
  
Punt 6.1. Informe sobre el calendari acadèmic del curs 2018-2019 i elevació al Consell de Govern per a 
la seva aprovació. 
  
Acord 021/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic del 
curs acadèmic 2018-2019. 
Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents del 
curs acadèmic 2018-2019. 
Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 
2018. 
Vista l’Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per a l'any 2018. 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement sobre l’aprovació del calendari acadèmic del curs 2018-2019. [Document] 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
  
Punt 6.2. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
 
Acord 022/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-calendariacademic-curs-18-19-27022018


BOUAB Núm. 159  -  Febrer / 2018     pàg. 21 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'informe sobre la modificació de la 
“Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol”. 
Vist els articles 29 i 30 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel que s’estableix la normativa bàsica dels 
procediments de admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau, que regulen l’admissió als estudis de 
grau amb estudis universitaris iniciats. 
Vista la necessitat d’actualitzar els articles 22 a 34 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable 
als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007 i de crear els Annexos XIX i XX del 
mateix text normatiu. 
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 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement la modificació dels articles 22 a 34 i la creació dels annexos XIX i XX del Text 
Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial 
Decret 1393/2007. [Document] 
 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Punt 6.4. Modificació d’activitats que donen dret al reconeixement acadèmic en els graus per al curs 
acadèmic 2017-2018. 
  
Acord 023/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2017-2018. 
 
Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs 
acadèmic 2017-2018. 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la 
participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de 
cooperació. 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord 
del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de 
les activitats abans esmentades. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’activitat susceptible de reconeixement acadèmic per al 2017-2018. [Document] 
 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-sobre-normativaacademicadelaUAB-27022018
http://www.uab.cat/doc/Modificacio-activitatsdonendretreconeixement-academicgraus-curs-27022018
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Punt 6.5. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus. 
  
Acord 024/2018, de 27 de febrer 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 per al curs acadèmic 2017/2018. 
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 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau. [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 6.6. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 025/2018, de 27 de febrer de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
 
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, i les 
seves posteriors modificacions, que regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris de les titulacions de grau, per delegació del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic 
2016-2017. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  
  
I.4.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 
 Punt 1. Aprovació de les actes de les darreres sessions. 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioconvalidaciocreditsCiclesFormatiusGrauSuperior-graus-27022018
http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-titulacio-27022018
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Acord 001/2018, de 1 de febrer de 2018 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
ACORDS 
 
Aprovació de les actes de les darreres sessions de 26 d'octubre i 30 de novembre de 2017. 
Punt 3. Presentació i emissió de l’informe favorable, si escau, de la proposta de nou Reglament del 
CEUAB”. 
Acord 002/2018, de 1 de febrer de 2018 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
Atesa la proposta del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre el nou Reglament del 
CEUAB. 
 
Atès que han transcorregut més de 4 anys des de l’aprovació del Reglament del Consell d’Estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona aprovat per acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012 i del Reglament 
de funcionament intern del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovat i ratificat , 
respectivament, per Consell de Govern en dates 5 de juny de 2013 i 17 de juliol de 2013 esmentats i el Consell 
d’Estudiants de la Universitat Autònoma havia detectat la necessitat d’actualitzar-los i adaptar-los a les noves 
realitats de representació estudiantil a la Universitat.  
 
Atès que la comissió redactora designada per la comissió permanent del Consell d’Estudiants de la Universitat 
Autònoma de Barcelona ha elaborat una proposta fruit d’un procés participatiu dut a terme entre els propis 
estudiants durant l’últim trimestre de l’any 2017.  
 
Ates que la proposta de nou reglament va ser aprovada per majoria absoluta del Consell d’Estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona del Ple de 19 de desembre de 2017. 
 
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 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la 
Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement el nou  Reglament del Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
Punt 4. Debat i aprovació de les mesures del II Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats de les 
persones amb discapacitat. 
  
Acord 003/2018, de 1 de febrer de 2018 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 
Vista la proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
Ates que el I Pla d’acció per a la Igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat a la UAB tenia una 
durada compresa entre el 2011-2015. 
 
Ates que els estatuts de la Universitat i la normativa vigent fan necessari la existència de plans d’acció sobre 
inclusió i discapacitat. 
 
Ates que s’ha treballat en la proposta de mesures del II Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats per a les 
persones amb discapacitat des de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB i amb una comissió formada per 
personal tècnic i expert. 
 

http://www.uab.cat/doc/%09Presentacio-emissio-&#8217;informe-favorable-propost-nou-Reglament-CEUABl-01022018
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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 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 
competències de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement les mesures del II Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats de les persones 
amb discapacitat. [Document] 
 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
 
I.4.3. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 
  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 001/2018, de 16 de febrer de 2018 , Comissió de Doctorat 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la darrera sessió de 6 de novembre de 2017 
  
  
Punt 4. Modificació de memòries de programes de doctorat. 
  
Acord 002/2018, de 16 de febrer de 2018 , Comissió de Doctorat 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de 
doctorat presentades pels òrgans competents. 
 
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les 
a les necessitats actuals. 
 
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 
estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
  
Vist l'article 14.2.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 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la 
verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat 
següents 

• Anàlisi Econòmica 
• Aqüicultura 
• Creació i Gestió d’Empreses / IDEM, Doctorate in Entrepreneurship and Management 
• Filologia Anglesa 
• Filosofia 
• Química 
• Psiquiatria 

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

http://www.uab.cat/doc/Debat-aprovacio-mesures-Pla-accio-igualtat-oportunitats-persones-discapacitat-01022018
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 5. Aprovació d’autoinformes d’acreditació. 
  
Acord 003/2018, de 16 de febrer de 2018 , Comissió de Doctorat 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, d’aprovació dels autoinforme per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres. 
  
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 
lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
  
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
  
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 
 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents: 
 
•  Anàlisi econòmica 
•  Història de la ciència 
• PsicologiaClinicaSalut 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 fer-los efectius. 
  
  
Punt 6. Concessió de premis extraordinaris de doctorat . 
 
Acord 004/2018, de 16 de febrer de 2018 , Comissió de Doctorat 
 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels òrgans competents. 
 
Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció 
de la vàlua científica de les tesis defensades. 
 
Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-doctorat_CD160218
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
I.4.4. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 006/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
 
ACORDS 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 25 de gener de 2018. 
  
  
Punt 3. Aplicació de la instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2017 al pressupost de la UAB 
2018. 
  
Acord 007/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, el 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que 
regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos. 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 
l'exercici econòmic. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2017, prorrogats per a l’exercici de 2018 segons 
Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 i per Acord del Consell Social de 20 de desembre de 
2017, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, 
per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2017 al pressupost de la UAB de 
2018, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 27 de novembre de 2017 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2018 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 
informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector 
d’Economia i de Campus resoldrà. 
 
Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2017 al pressupost 2018 
pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
 
 
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació  de les  instruccions 
per al seguiment i la gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2017 al 
pressupost de la UAB de 2018. [Document] 
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
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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 4. Convocatòria 01/2018 per a la concessió d'ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als 
laboratoris de la UAB per a l'any 2018. 
  
Acord 008/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar 
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.  
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.  
 
Vista la proposta de convocatòria 01/2018 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals als 
laboratoris  de la UAB per a l’any 2018. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 
treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi 
destinat a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.  
 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017 , pel 
que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució 
d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d'administració i d’organització.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2018 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos 
als laboratoris de la UAB per a l’any 2018.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
  
  
Punt 5. Convocatòria 02/2018 per a la concessió d'ajuts a la compra d'equips de protecció individual 
(EPI) per a l'any 2018. 
  
Acord 009/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que l’empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els principis d’evitar 
els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar,  i de combatre els riscos en origen, entre d’altres.  
  
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva. 
   
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 
treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips 
de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de 
protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.  
  
Vista la proposta de convocatòria 02/2018 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2018.2011 
per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011. 
Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  26 de gener de 2017, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució 
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d’assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 
d’administració i d’organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar la convocatòria 02/2018 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 
2018. [Document] 
SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
Punt 6. Ratificació tarifes dels serveis prestats pel CSUC per al 2018. 
  
Acord 010/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 26 d’octubre de 2017 pel qual s’acorda aprovar les tarifes pels 
serveis prestats  i la seva política de facturació per a l’exercici 2018. 
 
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per 
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)  i que passà a denominar-se Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 
 
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les correspon al Consell de Govern, qui 
podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva 
actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació 
d’aquestes. 
 
Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
 
Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  26 de 
gener de 2017, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 
l’exercici 2018.[Document] 
 
SEGON. Elevar aquesta acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i  Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 7. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de gener de 2018. 
  
Acord 011/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de  data  31  de gener de  2018. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017, prorrogat per Acord de Consell de Govern de 13 de 
desembre de 2017 i Acord del Consell Social de data 20 de desembre de 2017, que pel que fa a les modificacions 
de crèdit preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes 
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poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos 
centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a 
les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió 
del pressupost. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  31  de gener de 2018.[Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
 
Punt 8.1. Servei d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris del Servei 
d’Informàtica 
  
Acord 012/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat emès en data 2 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 9/2018  del Servei d’explotació i 
administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris de la UAB  
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de 
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les 
despeses pluriennals. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa  l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic  el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.” 
 
 
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  
que fa al procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació del Servei d’explotació i administració 
de sistemes i comunicacions i suport als usuaris de la UAB  i l’existència de crèdit suficient per atendre-la. 
[Document] 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
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Punt 8.2. - Llicència Microsoft Campus 
  
Acord 013/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el Certificat emès en data 2 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 7/2018  de la cessió del dret d’ús de la 
llicència Microsoft Campus de la UAB. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de 
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les 
despeses pluriennals. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa  l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic  el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.” 
 
 
Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  
que fa al procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació  de la cessió del dret d’ús de la 
llicència Microsoft Campus de la UAB i l’existència de crèdit suficient per atendre-la. [Document] 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  
  
Punt 8.3. - Compra conjunta del servei de telecomunicacions corporatives i serveis annexes. 
  
Acord 014/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Atesa la participació de la UAB en la licitació promoguda pels CSUC per a l’adquisició de la contractació conjunta dl 
servei de telecomunicacions corporatives i serveis annexes (exp 18/01) 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord de Consell de 
Govern de 13 de desembre de 2017 i Acord de Consell Social de 20 de desembre de 2017, pel que fa a les 
despeses pluriennals. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa  l’article 109.3 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de contractes del sector públic  el qual estableix: ” 3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el 
procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del 
Capítulo I, del Título I, del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán 
sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el artículo 181.1.” 
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Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  
que fa al procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de contractació conjunta  del servei de telecomunicacions corporatives i serveis 
annexes i l’existència de crèdit suficient per atendre-la. [Document] 
 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
 
Punt 9. Assumptes de tràmit. 
  
Acord 015/2018, de 15 de febrer de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 25 de gener  de 2018 mitjançant el qual es va 
acordar:  
“PRIMER. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  càrrecs 
acadèmics de direcció i de gestió   segons document que s’annexa, excepte pel que fa l’indicador del càlcul de 
l’estructura variable de Facultats i Escoles  relatiu al nombre d’alumnes de programes d’intercanvi homologats a 
temps complet  les dades del qual seran ratificades a la propera sessió de la comissió d’economia i organització. 
 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d'aquests acords.” 
 
Atès que ja es disposa de les dades definitives pel que fa a l’indicador del càlcul de l’estructura  variable de 
Facultats i Escoles relatiu al nombre d’alumnes de programes d’intercanvi homologats a temps complet,  segons 
document que s’annexa, es proposa la seva  ratificació pels membres d’aquesta comissió. 
 
Vist l'article 10, apartat 1, lletra a  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de gestió del pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.  Ratificar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  càrrecs 
acadèmics de direcció i de gestió   pel que fa l’indicador del càlcul de l’estructura variable de Facultats i Escoles  
relatiu al nombre d’alumnes de programes d’intercanvi homologats a temps. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
 
I.4.5. Comissió d’Investigació 

[tornar a l’índex] 
  
Punt 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
  
Acord 004/2018, de 21 de febrer de 2018 , Comissió d'Investigació 
 
 
ACORDS 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 22 de gener de 2018. 
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Punt 3. Proposta de resolució de la convocatòria d’estades breus dels becaris PIF. 
  
Acord 005/2018, de 21 de febrer de 2018 , Comissió d'Investigació 
 
Atesa la convocatòria aprovada per la Comissió d’investigació en data 1 de desembre de 2017 d’ajuts per a 
estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2018 per als/les becaris/es de les convocatòries PIF UAB 
Vistes les bases de l’esmentada convocatòria (document 1).  
Atesa la llista prioritzada elevada per la cap de l’Àrea de Gestió de la Recerca a aquesta Comissió (document 2). 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada dels beneficiaris dels ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a 
l’any 2018 per als/les becaris/es de les convocatòries PIF UAB.[Document] 
SEGON.- Encarregar a la vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 4. Aprovació, si s’escau, de grups de recerca singulars. 
  
Acord 006/2018, de 21 de febrer de 2018 , Comissió d'Investigació 
 
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa 
de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca. 
  
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 19 de març de 2015 es va aprovar la modificació dels articles 8, 
9, 10,11,12,13, 15, 17.1 i 18.1.c) del TRI i es va afegir una disposició transitòria quarta a l’esmentada normativa 
relativa, entre d’altres, a la composició i reconeixement dels grups de recerca.  
 
Atès que una sèrie d’investigadors han demanat el reconeixement d’estructures de recerca com a Grups de 
Recerca Singulars (document 1).  
 
Vists els articles 9 i 11.3 del TRI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca 
Singulars requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement, 
motiu pel qual la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.   
 
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes 
derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar el reconeixement com a Grups de Recerca Singulars.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius 
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Punt 5. Proposta de resolució definitiva de la convocatòria Talent UAB. 
  
Acord 007/2018, de 21 de febrer de 2018 , Comissió d'Investigació 
 
Atès que en data 12 de juliol de 2017 el Consell de Govern va aprovar la Convocatòria d’ajuts Programa Talent de 
5 places d’investigador ordinari (acord 58/2017) per la captació i la retenció de talent investigador per potenciar 
les seves activitats de recerca en el conjunt dels  àmbits de coneixement propis de la UAB (document 1).   
Atès que el període de presentació de candidatures va ser del 24 de juliol al 25 de setembre de 2017.  
Vists els criteris d’adjudicació seguits per la comissió avaluadora designada a l’efecte, s’eleva a la Comissió 
d’investigació la llista prioritzada dels candidats la qual va ser aprovada provisionalment per aquest òrgan 
col·legiat en sessió de 22 de gener de 2018 (document 2). 
Atès que es va obrir un tràmit d’audiència on solament un dels candidats va presentar escrit d’al·legacions contra 
la priorització realitzada (document 3), les quals no poden ser admeses per inconcretes i perquè, en cap cas, 
evidencien cap incompliment dels criteris de valoració aplicats pel panell d’avaluadors de les candidatures. 
 
Vist l’apartat primer de les bases de la convocatòria pel qual s’estableix que l’òrgan competent per resoldre la 
convocatòria correspon a la Comissió d’Investigació i  l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i 
funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de 
les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Resoldre definitivament la convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari 
elevant a definitiva la llista prioritzada de candidatures que en el seu dia es va aprovar 
provisionalment.[Document] 
 
SEGON.- Publicar la present resolució. 
 
TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 7. Modificació del Reglament del Comitè de Bioseguretat. 
  
Acord 008/2018, de 21 de febrer de 2018 , Comissió d'Investigació 
 
Atès el Reglament del Comitè de Bioseguretat de la UAB aprovat per Consell de Govern de  31 d’octubre de 2003 i 
modificat per acord de l’esmentat òrgan en data  13 de maig de 2010 (document 1). 
Atès que en data 15 de desembre de 2017 es va reunir el Comitè de Bioseguretat i van aprovar la proposta de 
modificació del Reglament per tal de (i) actualitzar-lo a la legislació aplicable i vigent; (ii) ampliar l'àmbit 
d'actuació del CBS a aquelles activitats docents amb implicacions en bioseguretat; (iii) introduir dos membres nats 
-el coordinador tècnic del CBS i el cap del Servei de Prevenció de la UAB- en la composició del CBS per tal 
d'afavorir l'assoliment de quòrum i millorar la coordinació amb el SPRL; (iv) restringir la possibilitat d'adscripció al 
CBS només a aquelles instal·lacions d’organitzacions externes que estiguin ubicades al campus i deixar constància 
que en aquestes hi puguin participar proposant a un membre del seu personal, resultant el text que s’incorpora 
com a document 2. 
Atès que en la mateixa reunió del Comitè de Bioseguretat de 15 de desembre de 2017 es va proposar la renovació 
de càrrecs d’acord amb el llistat de persones identificades al document 3.  
Vist l’article 16.4.c) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
Correspon a la Comissió d’Investigació informar de les proposes que han de ser discutides i, si escau, aprovades 
pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria d’investigació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació del Reglament del Comitè de Bioseguretat de la UAB, 
d’acord amb la proposta aprova pel Comitè en sessió de 15 de desembre de 2017.[Document] 
 
SEGON.-   Informar favorablement la proposta de designació dels membre del Comitè de Bioseguretat de la UAB. 
 
TERCER.- Elevar aquests acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 
 
QUART.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 8. Proposta d'adhesió del VHIO a l'Esfera UABCEI. 
  
Acord 009/2018, de 21 de febrer de 2018 , Comissió d'Investigació 
 
Vista la sol·licitud presentada per la Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron (VHIO) per 
ser reconeguda com a entitat de l’Esfera de la UAB.  
  
Atès que el VHIO és un centre oncològic integral d’excel·lència, enfocat a la recerca biomèdica amb científics i 
metges que treballen conjuntament per a associar la recerca bàsica amb la investigació clínica.. 
 
Vist l’article 32.3 del text refós d’investigació, aprovat per acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011 
segons el qual s’atorga a la Comissió d’Investigació de la UAB la competència per aprovar el reconeixement d’un 
centre de recerca no participat, ni adscrits a la UAB, com a centre adherit a l’Esfera UAB. 
 
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria 
d’investigació pel Consell de Govern.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el reconeixement de Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron (VHIO) 
com a centre adherit a l’Esfera UAB. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
I.4.6. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 010/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
ACORDS 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de data 24 de gener de 2018. 
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Punt 3. Convocatòria de concursos públics a places assistencials de cossos docents vinculades a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
  
Acord 011/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 134 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic d’universitat i 
professors titulars d’universitat. 
 
Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre 
universitats i les institucions sanitàries. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de 20 de gener de 2011. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i 
publicada en el DOGC de 9 d’agost de 2017. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria d’una plaça assistencial de catedràtic d’universitat vinculada a la Unitat Docent 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Punt 4. Convocatòria de concursos públics a places assistencials de professorat agregat en règim de 
contracte laboral vinculades a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
  
Acord 012/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat i catedràtic. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, de 20 de gener de 2011. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
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Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i 
publicada en el DOGC de 9 d’agost de 2017 i l’oferta pública addicional de l’any 2017 aprovada per Consell de 
Govern en data 27 de setembre de 2017 i publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat el següent 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria de places assistencials de professorat agregat en règim de contracte laboral 
vinculades a la Unitat Docent de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Punt 5. Convocatòria de concursos públics a places assistencials de cossos docents vinculades a 
l’Institut Català de la Salut. 
  
Acord 013/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 134 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic d’universitat i 
professors titulars d’universitat. 
 
Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre 
universitats i les institucions sanitàries. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 2002. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2016 i 
publicada en el DOGC de 22 d’octubre de 2016 i l’oferta pública addicional de l’any 2017 aprovada per Consell de 
Govern en data 27 de setembre de 2017 i publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria de places de catedràtic d’universitat i de professor titular d’universitat 
vinculades a l’Institut Català de la Salut.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Punt 6. Convocatòria de concursos públics a places assistencials de professorat agregat en règim de 
contracte laboral a l’Institut Català de la Salut. 
  
Acord 014/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat i catedràtic. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 2002. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública addicional de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2017 i 
publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria de places assistencials de professorat agregat en règim de contracte laboral 
vinculades a l’Institut Català de la Salut. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Punt 7. Convocatòria de concursos públics a places de cossos docents universitaris de professors 
titulars d’universitat. 
  
Acord 015/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 134 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic d’universitat i 
professors titulars d’universitat. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública addicional de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2017 i 
publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
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Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar  la convocatòria de places de professor titular d’universitat.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Punt 8. Convocatòria de concursos públics a places de professor agregat en règim de contracte laboral. 
  
Acord 016/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat i catedràtic. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública addicional de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre de 2017 i 
publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria a places de professorat agregat en règim de contracte laboral.[Document] 
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
Punt 9. Informació del desenvolupament de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar 
a la retribució addicional del tram docent autonòmic. 
  
Acord 017/2018, de 28 de febrer 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.  

http://www.uab.cat/doc/ConvoConcursosPblicsPlacesCossosDocentsUniversitarisProfessorsTitularUniversitat-280218
http://www.uab.cat/doc/ConvoConcursosPblicsPlacesProfeAgregatRegimContractLaboral-280218
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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 de la 
Comissió de Personal Acadèmic 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 es facilitarà informació del desenvolupament de la convocatòria. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per 
optar a la retribució addicional del tram de docència autonòmic pel professorat funcionari i contractat de la UAB.  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  

Punt 10. Aprovació de canvi d’àrea de coneixement de professorat. 
  
Acord 018/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article l’article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, aprovat en data 17 de novembre de 2010 i modificat 
per darrera vegada en data 13 de desembre de 2017 el qual preveu que el personal docent i investigador dels 
cossos docents universitaris i el personal acadèmic permanent contractat podrà, en casos molt justificats, canviar 
l’àrea de coneixement a la qual està adscrit. 
 
Atès que l’esmentat article preveu que el procediment s’iniciarà a petició de l’interessat/la interessada, que 
presentarà una sol·licitud motivada dirigida al vicerectorat encarregat del personal acadèmic, acompanyada de 
l’informe favorable del departament al qual pertany el sol·licitant (en cas que el canvi afecti a dos departaments, 
s’acompanyarà dels informes favorables dels dos departaments), així com d’una memòria justificativa de que la 
seva activitat científica es desenvolupa a l’àrea a la qual proposa adscriure’s.  
 
Atès que l’esmentat informe del departament haurà de ser emès per la Comissió Executiva del departament o 
departaments, prèvia consulta a les àrees implicades i que correspondrà a la Comissió de Personal Acadèmic 
analitzar i autoritzar el canvi d’adscripció. 
 
Vista la petició del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. 
 
Vista la petició del Departament de Filologia Espanyola. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, la següent 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar el canvi d’adscripció d’àrea de coneixement de la doctora Dolors Poch Olivé de l’Àrea de 
Lingüística General a l’Àrea de Llengua Espanyola. 
 
SEGON.- Autoritzar el canvi d’adscripció de l’àrea de coneixement als doctors Miquel Àngel Piera i Eroles, 
Romualdo Moreno Ortiz i Juan José Ramos González, de l’Àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica a l’àrea de 
Enginyeria i Infraestructura dels Transports. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Punt 12. Modificació del “Model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractats” 
(repartiment de les places entre els àmbits). 
  
Acord 019/2018, de 28 de febrer de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de 
priorització de les places de catedràtic contractat. 
 
Atès que l’esmentat model preveia que a la convocatòria del 2018 es revisaria el percentatge de places que 
correspon a cada àmbit. 
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del “model i criteris de priorització de les places de catedràtic 
contractat (repartiment de les places entre els àmbits),  i elevar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació.  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  

Punt 13. Assumptes de tràmit. 
  
Acord 020/2018, de 28 de febrer 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 27 de setembre 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 de gener del 
2018 en les diverses modalitats previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals.[Document]  
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
I.4.7. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 

[tornar a l’índex] 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 003/2018, de 22 de febrer de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes 
Estratègics 
 
 
ACORDS 
 
 
Aprovar l’acta de la sessió del dia 17 de gener de 2018 

http://www.uab.cat/doc/InformacioColaboradorsDocenciaRecercaNomenatsDurantGener2018-280218


BOUAB Núm. 159  -  Febrer / 2018     pàg. 41 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
 

II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 
 
Instrucció 1/2018 del gerent, pel reconeixement d’una jornada de permís per a la participació del Personal 
d’Administració i Serveis a la Festa Major [Document] 
 
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2018_01
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III. Convenis  
institucionals 

 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni marc de 10 d’octubre de 2017 entre la UAB i el Consorci Sanitari de Terrassa (i Fundació Joan Costa 
Roma) (CST), per emmarcar i establir les normes i condicions que han de regular la relació entre ambdues parts 
per tal de fixar la col·laboració i la coordinació en el desenvolupament de projectes en el camp de les activitats 
científiques, de formació, d’investigació, recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i assessorament, per tal 
de potenciar i interactuar amb les capacitats i experteses dels professionals i grups d’investigació d’ambdues 
parts. 
 
Memorandum of understanding of 24th of november 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona 
and Alzahra University (Irán - Islamic Republic of Iran). 
 
Convenio marco de col·laboración de 23 de febrero de 2018 entre la UAB y la Universidad de Sonora 
(Hermosillo, México - Mèxic). 
 
Conveni marc de col·laboració de 17 de novembre de 2017 entre la UAB i la Fundació del Gran Teatre del 
Liceu. 
 
 
 
III.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Agreement of 26th of April 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and West Coast Connection - 
360º Student Travel  for the recruitment of international students. 

Addenda de 31 de maig de 2017 al conveni de 17 de gener de 2014 entre la Universitat Autònoma de el senyor 
Antoni Reguant per la qual s'identifica el fons bibliografic cedit pel Sr. Reguant. 

Conveni d’1 de setembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Catalunya la 
Pedrera per a beques de postgrau a estudiants de Màster Universitari - curs 2017-2018. 

Conveni de 10 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Sanitari de Terrassa 
Fundació Joan Costa Roma, per col·laborar en el desenvolupament de projectes científics, de formació, recerca, 
desenvolupament, innovació i assessorament. 

Addenda de 7 de novembre de 2017 a l’encàrrec de gestió de la Biblioteca de Medicina ubicada a Casa de 
Convalescència al conveni de 8 de gener de 2014 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Salut i 
Envelliment. 

Conveni de 22 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el  Futbol Club Barcelona, 
per a la realització del Màster en Gestió de la Comunicació i el Patrocini en Organitzacions Esportives. 

Addenda de 12 de desembre de 2017 al conveni de 29 de març de 2017 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a la millora de l'Eina de consulta 
d'indicadors i el portal d'orientació. 

Conveni de 19 de desembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell Social de la UAB i 
Associació d'Amics de la UAB relatiu a la Festa Anual de l’Associació d’Amics (16 novembre 2017). 
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Convenio de 20 de diciembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y Atresmedia Corporación 
de Medios de Comunicación, S.A para el "Proyecto Mañana 2018". 

Pròrroga de 3 de gener de 2018 fins al 23 de gener de 2019 al conveni de 23 de gener de 2015 entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques 
curriculars. 

Acuerdo de 8 de gener de 2018 de la Universitat Autònoma de Barcelona a SIGMA Gestión Universitaria A.I.E 
para el que se formaliza el encargo a medio propio para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para la 
gestión universitària – año 2018. 

Memorando de Entendimiento de 24 de gener de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la 
Organización Internacional del Trabajo, representada por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para 
España. 

 
 
 
  



BOUAB Núm. 159  -  Febrer / 2018     pàg. 44 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
IV.1. Instituts universitaris d’investigació propis 

[tornar a l’índex] 
 
Creació de l’Institut d’Història de la Ciència segons l’acord 6/2018, de 8 de febrer, del Consell de Govern. 
 
 
 
IV.2. Centres d’estudis i de recerca (CER) 

[tornar a l’índex] 
 
Extinció del Centre d’Història de la Ciència (CEHIC), segons l’acord 6/2018, de 8 de febrer, del Consell de 
Govern. 
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V.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 
 
V.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de febrer de 2018, per la qual la senyora Isabel Aledo Bernal cessa com a 
delegada de la rectora per al Personal d’Administració i Serveis. 
 
 
V.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 
 
V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Dolores Márquez 
Cebrián responsable de Qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual nomena la senyora Guadalupe Souto Nieves 
coordinadora del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i Empresa, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Ramon Carreras Collado 
coordinador de la Unitat Docent Parc Salut Mar de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 10 de gener de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Joan Deus Yela coordinador 
del Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
 
V.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual la senyora María Pilar López Belbeze cessa com a 
responsable de Qualitat de la Facultat i sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting (MUM) de la Facultat 
d’Economia i Empresa, amb efectes 31 de desembre de 2017. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual el senyor Xavier Vilà Carnicero cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb efectes 31 de desembre de 2017. 
 
 
V.3. Escoles adscrites i vinculades   

[tornar a l’índex] 
 
V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Joan Pérez Ventayol director 
de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), amb efectes del dia 1 de març de 2018. 
 
 
V.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 23 de febrer de 2018, per la qual el senyor Alfred Mauri Martí cessa com a director 
de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, amb efectes del dia 28 de febrer de 2018. 
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V.4. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Joaquín Beltrán Antolín director 
del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual nomena la senyora Cristina Cambra Verges 
coordinadora de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 
l’Educació, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Herrera Joancomartí 
secretari del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb efectes del dia 29 de gener 
de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Joaquim Sala Sanahuja 
coordinador de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb 
efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Joan Serra Sagristà director del 
Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb efectes del dia 29 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de febrer de 2018, per la qual nomena la senyora Ana de Aguilar-Amat Castillo 
secretària del Departament i coordinador d’Espais del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de febrer de 2018, per la qual nomena la senyora Susagna Tubau Muntañá 
secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 21 de febrer de 2018, per la qual nomena la senyora Esther Fernández Mostaza 
directora del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 15 de gener de 2018. 
 
 
V.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual la senyora Ibis Marlene Álvarez Valdivia cessa 
com a coordinadora de la Unitat d’Evolutiva del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb 
efectes 31 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual el senyor Joan Borrell Viader cessa com a director 
del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb efectes 28 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual el senyor Ramon Piqué Huerta cessa com a 
director en funcions del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes 31 
de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual la senyora María Pilar Sánchez Gijón cessa com a 
coordinadora de Professorat del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb 
efectes 31 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2018, per la qual el senyor Joan Serra Sagristà cessa com a 
secretari del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, amb efectes 28 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de febrer de 2018, per la qual el senyor Xavier Bonal Sarro cessa com a 
director del Departament de Sociologia, amb efectes 14 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2018, per la qual el senyor Josep Espluga Trenc cessa com a 
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia, amb efectes 14 de gener de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 15 de febrer de 2018, per la qual la senyora Carmen Bestué Salinas cessa com a 
secretària del Departament i coordinadora d’Espais del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes 31 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 15 de febrer de 2018, per la qual el senyor Juli Cebrián Puyuelo cessa com a 
secretari del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 31 de gener de 2018. 
 
 
 
V.7. Representació en altres institucions   

[tornar a l’índex] 
 
V.7.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Armand Sánchez Bonastre, 
vicerector de Recerca i de Transferència, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Institut 
d’Investigació Biomèdica Sant Pau. 
 
 
V.7.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2018, per la qual el senyor Lluís Tort Bardolet cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau. 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2018, per la qual nomena la senyora Marina Tomás Folch 
catedràtica d’Universitat, del Departament de Pedagogia Aplicada, en l’Àrea de Coneixement de Didàctica i 
Organització Escolar (BOE núm. 45, de 20 de febrer de 2018). 
 
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Lluís Gonzaga Maria Cabré Ollé 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Filologia Catalana, en l’Àrea de Coneixement de Filologia Catalana 
(BOE núm. 45, de 20 de febrer de 2018). 
 
Resolució de la rectora, de 2 de febrer de 2018, per la qual nomena el senyor Raimon Guitart Bas, catedràtic 
d’Universitat, del Departament de Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia, en l’Àrea de Coneixement de 
Toxicologia (BOE núm. 45, de 20 de febrer de 2018). 
 
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7584, de 22 de març de 
2018): 
 

Referència: AL/17/254 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Geografia humana 
Departament al qual està adscrita: Geografia 
Perfil docent: Geografia humana 
Perfil investigador: Desenvolupament humà 
Adjudicació: Maria Antonia Casellas Puigdemasa 

 
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2018, per la qual es nomena el senyor Carlos Monereo Font 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, en l’Àrea de Coneixement 
de Psicologia Evolutiva i de l’Educació (BOE núm. 52, de 28 de febrer de 2018). 
 
Resolució de la rectora, de 9 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 29, de 22 de febrer de 2018): 
 

Referència: CL/17/009 
Nombre de places: 1 
Categoria: Catedràtic d’universitari laboral 
Àrea de Coneixement o especialitat: Física Teòrica 
Departament al qual està adscrita: Física 
Perfil docent: Física quàntica I 
Perfil investigador: Física teoria, partícules elementals i nova 

física en hadrons 
Adjudicació: Joaquim Matias Espona 

 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2018, per la qual es nomena el senyor Manuel del Valle Zafra, 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Química, en l’Àrea de Coneixement de Química Analítica (BOE núm. 
57, de 6 de març de 2018). 
 
Resolució de la rectora, de 15 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
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Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7569, d’1 de març de 
2018): 
 

Referència: AL/17/256 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o especialitat: Ciències de la computació i intel·ligència 

artificial 
Departament al qual està adscrita: Ciències de la Computació 
Perfil docent: Intel·ligència artificial 
Perfil investigador: Visió per computador i anàlisi de 

documents 
Adjudicació: Dimosthenis Karatzas 

 
Resolució de la rectora, de 21 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7575, de 9 de març de 
2018): 
 

Referència: AL/17/257 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Matemàtica Aplicada 
Departament al qual està adscrita: Matemàtiques 
Perfil docent: Equacions diferencials i modelització I i 

II i sistemes dinàmics 
Perfil investigador: Teoria qualitativa d’equacions 

diferencials 
Adjudicació: Magdalena Caubergh 

 
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7575, de 9 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/330 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Departament al qual està adscrita: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 

l’Educació 
Perfil docent: Pràctiques integrades en el marc de la 

psicologia de l’educació 
Perfil investigador: Ús del temps i les TIC i les seves 

conseqüències en l’aprofitament dels 
aprenentatges 

Adjudicació: Ramon Cladellas Pros 
 
Resolució de la rectora, de 26 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7575, de 9 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/314 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Dret Constitucional 
Departament al qual està adscrita: Ciència Política i Dret Públic 
Perfil docent: Dret constitucional 
Perfil investigador: Dret constitucional 
Adjudicació: Jesús Maria de Miguel Bárcena 

 
Resolució de la rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7578, de 14 de març de 2018): 
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Referència: AL/17/269 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Departament al qual està adscrita: Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Perfil docent: Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació 
Perfil investigador: Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Adjudicació: Josep Àngel Guimerà Orts  

 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7579, de 15 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/324 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Ciències de la Computació i Intel·ligència 

Artificial 
Departament al qual està adscrita: Enginyeria de la Informació i les 

Comunicacions 
Perfil docent: Garantia de la Informació i Seguretat 
Perfil investigador: Privacitat de Dades i Tecnologia 

Blockchain 
Adjudicació: Guillermo Navarro Arribas 

 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7579, de 15 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/275 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Ciències de la Computació i Intel·ligència 

Artificial 
Departament al qual està adscrita: Enginyeria de la Informació i les 

Comunicacions 
Perfil docent: Informació i Seguretat 
Perfil investigador: Combinatorial Coding Theory 
Adjudicació: Cristina Fernández Córdoba 

 
 
 
VI.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 20 de 
febrer de 2018, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a acadèmic/a, 
segons es detalla: 
 
Denominació del lloc Nivell Complement 

específic 
Destinació Horari (teòric) 

Gestor/a acadèmic/a 24 2 Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de 
Sociologia – Administració de Centre de Dret 

i de Ciències Polítiques i de Sociologia 

09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 27 de 
febrer de 2018, per la qual s’amplia el nombre de places de la convocatòria de concurs específic per a la provisió 
d’una plaça de gestor/a acadèmic/a, incorporant la plaça gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de Psicologia – Administració de Centre de Lletres i de Psicologia, amb les mateixes característiques de 
nivell, complement específic i horari (teòric). 
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VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de febrer de 2018, per la qual es 
nomena a la senyora Isabel Aledo Bernal amb un encàrrec de les funcions com a Secretària Tècnica de l’Escola de 
Postgrau, amb destinació provisional a la plaça F04417. 
 
Resolució del gerent, d’1 de febrer de 2018, per autorització de la rectora, d’1 de febrer de 2018, per la 
qual s’encarrega a la senyora Silvia Altafaja Vela la participació en el disseny de la Política Cultural de la UAB, així 
com l’elaboració del pla per a la seva implantació, en dependència orgànica de la cap de Gabinet de Rectorat i 
funcional del Vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de febrer de 2018, per 
autorització de signatura de la rectora, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Dolores 
Cruz Jiménez a l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, de 5 de febrer de 2018, per 
autorització de signatura de la rectora, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, amb efectes del dia 1 de febrer de 
2016 fins el dia 28 de febrer de 2018, en torn de nit. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 9 de 
febrer de 2018, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han aprovat les diferents fases de 
les proves selectives d’accés a l’escala administrativa, segons es detalla (DOGC núm. 7560, de 16 de febrer de 
2018): 
 

COGNOMS I NOM 
 

Bueno Álvarez, Laura 
Carruesco Marcos, Raúl 

Clavero Roluy, Aser 
Fabregat Arimon, Marc 
Galera García, Sandra 

Jiménez Batista, María Teresa 
Jove Casabella, Eva 
Leo López, Vanessa 

Martínez Pascual, Gisela 
Parodi Sabatte, Maria Eugenia 

Rodríguez Cobo, Laia 
Sánchez Montesinos, Laura 

Santanach Suñol, Laia 
Suades Méndez, Gemma 

Ulloa Padilla, Cristina 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
febrer de 2018, per la qual es dona publicitat a la modificació de l’oferta pública d’ocupació del personal 
d’administració i serveis per a l’any 2017, consistent en 43 places, segons es detalla (DOGC núm. 7564, de 22 de 
febrer de 2018): 
 

Personal funcionari: 2 places de l’escala tècnica de gestió (subgrup A1) 
 32 places de l’escala administrativa (subgrup C1) 

Personal laboral: 5 llocs del grup professional 3 
 4 llocs del grup professional 2 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Rafael Sánchez 
Mejías, tècnic especialista laboral, per a ocupar la plaça L00489, adscrivint-lo al Laboratori de Ciències 
Experimentals de la Facultat de Ciències de l’Educació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de febrer de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Javier Castilla Díaz, que 
ocupa la plaça L04169, tècnic superior laboral, com a cap de Projectes de Producció i Seguretat, del Servei 
d’Informàtica. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de febrer de 2018, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Guerrero Zapata, que 
ocupa la plaça L05097, tècnic/a mitjà/ana informàtic/a i electrònic/a, al Departament de Microelectrònica i 
Sistemes Electrònics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de febrer de 2018, per la qual es modifica el complement específic del lloc de treball de gestor/a 
de projectes F02613 que retribueix les tasques que desenvolupa el senyor Xavier Biarnès Mas, funcionari interí de 
l’escala de gestió, a l’Oficina de Projectes Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de febrer de 2018, per la qual es modifica el complement específic del lloc de treball de gestor/a 
de projectes F06721 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Montserrat Paredes Canals, funcionària 
de l’escala de gestió adscrita, provisionalment, a l’Oficina de Projectes Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 14 
de febrer 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 mitjà/ana amb destinació al Serveis de Microscòpia de 
l’Administració de Centre de Ciències i Biociències i s’adjudica la contractació indefinida al senyor Pau Torruella 
Besa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 16 de febrer de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució de comissió de serveis, de 19 
de febrer de 2016, de la senyora Eulàlia Serre Delcor, funcionària de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, 
amb efectes del dia 18 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 16 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Soledad 
Sanahuja Gavaldà, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04285, administratiu/iva 
responsable, amb destinació al Gabinet de Suport al/a la Rector/a. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 16 de febrer de 2018, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Eulàlia Serre Delcor, 
funcionària de l’escala d’ajudants i d’arxius i biblioteques, per a ocupar la plaça de bibliotecària a la Unitat Tècnica 
i de Projectes del servei de Biblioteques. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 20 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolors Sales 
Pujol, per ocupar la plaça L00243, a la Unitat de Mobilitat Professional Internacional del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 22 de febrer de 2018, per la qual es nomena a la senyora Maria Garcia Ramon, funcionària interina 
de l’escala de gestió, amb destinació a l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 22 de febrer de 2018, per la qual es concedeix a la senyora Maria Garcia Ramon l’excedència 
voluntària per incompatibilitat per passar a prestar serveis en un altre cos o escala. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
26 de febrer de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 4 places de 
l’escala de gestió, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències – 
Administració de Centre de Ciències i Biociències, a la senyora Begoña Valle Valverde. 

 
2. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica de Sabadell – 

Administració de Serveis del Campus de Sabadell, al senyor Josep Antoni Bonilla. 
 

3. Adjudicar la plaça de cap d’unitat amb destinació a la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat 
Acadèmiques de l’Escola de Postgrau, al senyor Miquel Anguera Lasheras. 
 

4. Adjudicar la plaça de cap d’unitat amb destinació a la Unitat d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau, a 
la senyora Montserrat Andrés Díaz. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Francisca Soldado 
Cano, per ocupar la plaça L00393, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de Dret i 
Aulari Central. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es determina la finalització de la permanència en el servei actiu, 
de la senyora Ana Caravaca Hernández. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Blanca Martínez de 
Abril al servei actiu de l’escala administrativa, adscrivint-la en Comissió de Serveis, per a ocupar la plaça F01613, 
com a secretària de direcció al Deganat de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis del senyor David 
Molón Brígido, funcionari de l’escala administrativa, amb efectes de 28 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Fernando Hernández 
Escoriza, tècnic especialista laboral, per a ocupar la plaça L00947, adscrivint-lo a l’Institut de Biotecnologia i 
Biomedicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual s’adscriu provisionalment (per un període màxim de sis mesos), 
al senyor Pere Roca Grassot, tècnic especialista d’audiovisuals, a la Unitat de Suport a la Direcció i Punt 
d’Informació, de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Elisabet Pulido Vico, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06183, amb destinació a l’Equip Administratiu de l’Àrea 
d’Economia i Finances. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Sílvia Vilchez 
Hernández, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05791, amb destinació al Departament de 
Ciència Animal i dels Aliments – Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, la senyora Laura Vea 
Rodríguez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02181, administratiu/iva responsable, amb 
destinació a l’Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Ivan García Corral, 
per ocupar la plaça L00519, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de l’Administració de Serveis del 
Campus de Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de febrer de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria del Mar 
Lorenzo, per ocupar la plaça L00467, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de 
Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
28 de febrer de 2018, per la qual es declara deserta la plaça d’administratiu/iva amb destinació a la Unitat de 
Suport a la Direcció i Punt d’Informació de l’Escola de Postgrau. 
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