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I.  Disposicions generals i acords  

d’òrgans col·legiats d’àmbit general 
 
 

I.1. Consell Social 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2018, d’1 de gener, del Plenari del Consell Social 

Acta de la sessió plenària del dia 20 de desembre de 2017 

S'acorda: 

Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 20 de desembre de 2017. 
 
 
Acord 02/2018, d’1 de gener, del Plenari 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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 2/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de febrer. 
  
Vist l’acord CA 03/2018 de la Comissió Acadèmica del Consell Social, reunida el 13 de febrer de 2018, i en que 
s’estableix: 
 
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. 

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

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

S'acorda: 

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 03/2018, d’1 de gener, del Plenari 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 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

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

Vist l’acord 3/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de febrer. 

Vist l’acord 04/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB reunida el 13 de febrer de 2018, 
que estableix: 

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. 

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: 

1. Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 

    a) Gestió d’Àrees de Muntanya. 
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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 04/2018, d’1 de gener, del Plenari 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. 

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. 

Vista la memòria que conté els aspectes exigits a l’article 27.3 dels Estatuts de la UAB (document 1).  

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. 

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

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

Vist l’acord 6/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de febrer. 

Vist l’acord CA 02/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB, reunida el 13 de febrer de 
2018, el qual estableix: 

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

1)         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. 

3)         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. 
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4)         Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment dels punts primer, segon i 
tercer d’aquest acord. 

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

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: 

1. 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. 

3. 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. 

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

 

Acord 05/2018, d’1 de gener, del Plenari del Consell Social 

Contracte de llicència de patent a Centro de Infertilidad masculina y Análisis de Barcelona S.L. (CIMAB) i 
Halotech, DNA, S.L. 

Exposició de motius 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 

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-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) (document 1 -Confidencial a disposició dels 
membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria permanent del Consell Social -). 

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 exclusivade 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) (document 2 
- Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria permanent 
del Consell Social -). 

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 26 de gener de 
2018  (Document 3). 

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

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 

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

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

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Vist l’acord 8/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 8 de febrer, en relació a la proposta de llicència 
de patent a Centro de Infertilidad masculina y Análisis de Barcelona S.L. (CIMAB) i Halotech, DNA, S.L.  

 Vist l’acord CE 08/2018 pres per la Comisió Econòmica del Consell Social reunida el 19 de febrer, que estableix el 
següent: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 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). 2) 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). 3) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’apartat primer 
d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

S'acorda:  

1)  Autoritzar 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). 

2)  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). 
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3)  Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’apartat primer d’aquest 
acord. 

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

 
I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 16/2018, d’1 de març , de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Ratificació de les tarifes de serveis prestats per CSUC per a l’any 2018 

Exposició de motius 

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 tarifes 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 
corresponents a l’any 2018 (document 1) requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 

Vist l’acord 10/2018 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 15 
de febrer, que estableix el següent: PRIMER.  Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2018, que s’annexa. SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell 
Social  per tal que 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. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions  

S'acorda: 

1. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 
l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1.  

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

3. Comunicar el present acord 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-lo efectiu. 
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Acord 17/2018, d’1 de març , de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Despeses pluriennals per a la contractació del servei d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i 
suport als usuaris del Servei d’Informàtica 

Exposició de motius 

Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 
2017 (acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de 
despeses pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 

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 (document 1). 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord del Ple del 
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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist el que disposa  l’article 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’acord 12/2018 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 15 
de febrer, que estableix el següent: 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, segons document que s’annexa. SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  
per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins 
l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions  

S'acorda: 

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

2. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
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Acord 18/2018, d’1 de març , de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Despeses pluriennals per a la contractació de la Llicència Microsoft Campus. 

Exposició de motius 

Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 
2017 (acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de 
despeses pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 

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 (document 1). 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord del Ple del 
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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist el que disposa  l’article 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’acord 13/2018 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 15 
de febrer, que estableix el següent: 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, 
segons document que s’annexa. SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves 
competències. TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència 
l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  

Per tot això, a la vista de les consideracions  

S'acorda: 

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

2. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 

 

Acord 19/2018, d’1 de març , de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Despeses pluriennals per a la contractació de la compra conjunta del servei de telecomunicacions corporatives i 
serveis annexes 
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Exposició de motius 

Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 
2017 (acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de 
despeses pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 

Atesa la participació de la UAB en la licitació promoguda pels CSUC per a l’adquisició de la contractació conjunta 
del servei de telecomunicacions corporatives i serveis annexes (exp 18/01). 

Vist el Certificat emès en data 5 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient (document 1). 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord del Ple del 
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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist el que disposa  l’article 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’acord 14/2018 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 15 
de febrer, que estableix el següent: PRIMER.  Aprovar la proposta de contractació conjunta  del servei de 
telecomunicacions corporatives i serveis annexes i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, segons document 
que s’annexa. SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions  

S'acorda: 

1. Aprovar la proposta de contractació conjunta  del servei de telecomunicacions corporatives i serveis annexes i 
l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 1.  

2. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 

 

Acord 20/2018, d’1 de març , de la Comissió Econòmica del Consell Social 

Despeses pluriennals per a la contractació del servei d’agència de viatges. 

Exposició de motius 

Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 
2017 (acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de 
despeses pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 
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Atesa la proposta del gerent de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Vist el Certificat emès en data 23 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número CONSU -15/2017 del Servei d’agència de 
viatges (document 1). 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2017, prorrogat per Acord del Ple del 
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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist el que disposa  l’article 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 que s’ha de procedir a la publicació de l’expedient número CONSU -15/2017 i que, per raons d’urgència, es 
dóna tràmit a la proposta de les despeses pluriennals en concepte de la contractació del Servei d’agència de 
viatges en la Comissió Econòmica del Consell Social i que està previst que, amb posterioritat, sigui tractat aquest 
punt en la Comissió d’Economia i d’Organització del Consell de Govern. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Per tot això, a la vista de les consideracions  

S'acorda: 

1. Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la contractació  del servei d’agència de viatges, d’acord amb 
el que consta en el document 1.  

2. Condicionar el present acord a l’aprovació corresponent de la Comissió d’Economia i Organització delegada del 
Consell de Govern de la UAB. 

3. Comunicar aquest acord a la Secretària General de la UAB als efectes que corresponguin. 

4. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 

 
 
I.2.2. Comissió Universitat - Empresa 

[tornar a l’índex] 
 
Acord 02/2018, de 7 de març de 2018, de la Comissió Universitat - Empresa del Consell Social 

Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 14 de febrer de 2018 

S’acorda  

Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 14 de febrer de 2018.   
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Acord 03/2018, de 7 de març de 2018, de la Comissió Universitat - Empresa del Consell Social 

Col·laboració del Consell Social en l’any 2018 en el projecte hubb30 

Vist l’acord PLE 71/2017 pres pel Ple del Consell Social de 2 de novembre, el qual, entre d’altres, estableix 
destinar 15.000 euros per al projecte Hub B-30  

Vist l’acord PLE 98/2017 pres pel Ple del Consell Social de 20 de desembre, el qual, entre d’altres, estableix 
col·laborar amb la UAB, en l’any 2018, en l’impuls del projecte Hub B-30 amb una aportació de 19.400 euros, 
restant l’acord supeditat a la disponibilitat pressupostària del Consell Social per a l’any 2018 i informar a la 
Comissió Econòmica del Consell Social sobre el present acord als efectes que corresponguin en relació al projecte 
de pressupost del Consell Social per a l’any 2018. 

Vist que en la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida el dia de 19 de febrer de 2018 
es va dur a terme el debat sobre les accions executades i les pendents de dur a terme en el marc de l’acord PLE 
71/2017, així com sobre les accions a realitzar en l’any 2018 en el marc d’aquest projecte i l’acord PLE 98/2017, i 
que va quedar convingut continuar amb el debat en la reunió de 7 de març de 2018 sobre les accions 2018 per a 
la presa de l’acord corresponent a elevar al Ple del Consell Social 

A la vista de les consideracions exposades, 

S’acorda ) 

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

1)  Aprovar, en el marc de l’acord PLE 98/2017, destinar 17.000 euros en concepte de les despeses de visual data 
de l’aplicatiu Discoveries de vigilància tecnològica per a empreses del projecte Hub B-30. 

2)  Comunicar aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics, als efectes que siguin oportuns. 

 
 
I.3. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 13/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 8 de febrer de 2018. 
 
 
Acord 14/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
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.  
 
Vist l’acord de la Comissió de  Personal Acadèmic, de data 28 de febrer de 2018, pel qual es va informar 
favorablement la modificació del model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractats (repartiment 
entre àmbits). 
 
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 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractats 
(repartiment entre àmbits), de conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 15/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
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. 
 
Atesa la necessitat de delegar puntualment en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions que 
es puguin produir en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2018-2019. 
 
Vista la petició del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de delegació puntual en la Comissió 
d’Afers Acadèmics per a la aprovació de les modificacions en el calendari acadèmic per al curs acadèmic 2018-
2019. 
 
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 acord del Consell de Govern en 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. 
 
Atès que la proposta de calendari acadèmic per al curs 2018-2019 va ser informada favorablement a la sessió de 
la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 2018, amb el compromís que es revisi el punt 6 “Activitats 
Campus” pel que fa a la regulació de la franja horària. 
 
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 proposta de calendari acadèmic per al curs 2018-2019 que s'annexa. [Document] 
 
SEGON.- Delegar en la Comissió d’Afers Acadèmics l’aprovació de les modificacions del calendari acadèmic per al 
curs acadèmic 2018-2019, si procedeixen. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
PRIMER. 
 
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a termes les 
mesures necessàries per a fer-los efectius.   
 
 
Acord 16/2018, de 14 de març, 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. 

http://www.uab.cat/doc/Model_criteris_prioritzacio_places_catedratic_contractats_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Calendari_academic_curs_2018_2019_CG140318
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Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist 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 27 de febrer 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: 
 
- Filosofia, Política i Economia  
 
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 17/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
 
Atès les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es 
presenten van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer de 
2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació de nous títols de màster propi següents: 
 
- Màster en Patologia i Cirurgia del Segment Posterior del Globus Ocular  
- Màster en Enginyeria de Desenvolupament d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils  
 
SEGON.- Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau següent: 
 
- Diploma de Postgrau en Cardiopaties Congènites de l’Adult  
 
TERCER.- Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 
- Màster en Executive Business Management, que passa a denominar-se Màster ne Business Management. 
Speciality in Executive Business  
- Màster en Executive Business Management, que passa a denominar-se Màster ne Business Management. 
Speciality in International Business  
 
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al 
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
CINQUÈ.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels 
acords primer a tercer. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 18/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la Normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 
Vistos 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 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 acadèmica de la UAB abans esmentades van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 27 de febrer 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 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels articles 22 a 34 del títol I i la creació dels annexos XIX i XX de la Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, 
aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors modificacions, en els termes que 
s’annexen. [Document]  
     
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
  
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
Acord 19/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
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 l’existència de plans d’acció sobre 
inclusió i discapacitat. 
 
Ates que la proposta del II Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat ha estat 
treballat des de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB i amb una comissió formada per personal tècnic i expert. 
 
Atès que la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat en la sessió del dia 1 de febrer de 2018 va informar favorablement 
les mesures del II Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, es 
presenta a la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, la següent 
 
 
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 el II Pla d’acció sobre discapacitat i inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona, Sexenni 
2018-2023, en els termes que s'annexen. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Alumnat I d’Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord PRIMER. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la Gerència, per tal que porti a termes les mesures necessàries per a fer-
los efectius.   
 
 
Acord 20/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Atès el Reglament del Comitè de Bioseguretat (CBS) de la UAB aprovat per Consell de Govern en sessió de 31 
d’octubre de 2003 i modificat per acord de l’esmentat òrgan en data 13 de maig de 2010.  
  
Atès que en data 15 de desembre de 2017 es va reunir el Comitè de Bioseguretat i va 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 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_academica_RD1393_2007_CG140318
http://www.uab.cat/doc/II_Pla_Accio_discapacitat_inclusio_CG140318
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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. 
  
Atès que en data 21 de febrer de 2018 la Comissió d’Investigació va informar favorablement la modificació del 
Reglament del Comitè de Bioseguretat. 
  
Vista la Disposició transitòria segona del Reglament del Comitè de Bioseguretat que estableix la competència del 
Consell de Govern per ratificar l’acord de modificació del Reglament del Comitè de Bioseguretat.  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
   
ACORDS 
  
PRIMER.- Ratificar l’acord del Comitè de Bioseguretat pel qual es va modificar el Reglament del Comitè de 
Bioseguretat de la UAB, d’acord amb la proposta aprovada pel Comitè en sessió de 15 de desembre de 2017, en 
els termes del document incorporat com a  document annex.   [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. 
 
 
Acord 21/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Antonio Villaverde Corrales dirigida al Vicerector de Recerca i de 
Transferència de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa ja constituïda, amb la 
denominació “NANOLIGENT, S.L..” dedicada a la projecció de les proteïnes extracel·lulars humanes o fragments de 
proteïnes, no reactius, aprovat preferentment per a usos clínics que podrien servir per reemplaçar GFP com el 
material principal del “drug vehicle”;  la producció d'auto-muntatge de nanopartícules de proteïna dirigida 
específicament a càncers humans CXCR4-positiu (colorectal, pancreàtic i limfoma). Aquestes partícules 
intracel·lularment alliberen un fàrmac antitumoral molt potent, promovent així la destrucció de tumor i focus 
metastàtics. 
  
Atès que en data 21 de juny de 2017 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics va 
acordar el reconeixement de NANOLIGENT, S.L. com a spin-off de la UAB.  
  
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com 
l’adequació per a ser transferit a “NANOLIGENT, S.L.”. 
  
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial que 
fonamentà la sol·licitud dels promotors.  
  
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 9 de gener de 2018 pel qual s’emet  informe 
preliminar en què valora la proposta presentada on es proposa la participació en el capital social de NANOLIGENT, 
S.L. mitjançant l’aportació no dinerària a l’esmentada companyia de dos informes tècnics/científics relacionats 
amb l’activitat de la mateixa que les parts valoren en conjunt en 14.500 €. 
  
Atès que en dates 17 de gener i 19 de febrer de 2018 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics i el Consell Social, respectivament, van emetre informe favorable per aprovar la participació de la 
Universitat Autònoma en el capital social de NANOLIGENT i per reconèixer-la com a empresa de base tecnològica 
de la UAB. 
  
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per 
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011,  per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol de 
2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes 
Estratègics de la UAB el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Comite_Bioseguretat_CG140318
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ACORDS 
  
Primer.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa 
“NANOLIGENT, S.L.” pel nombre de participacions socials equivalents a 14.500 euros, a través de la subscripció de 
participacions socials en una ampliació de capital pendent de delimitar per part de l’entitat instrumental creada 
amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa 
per la comissió ad-hoc  reconeixent-ne a NANOLIGENT, S.L. la condició d’empresa de base tecnològica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Excusar l’obligació establerta a l’article 82 del text refós d’investigació de formalitzar un contracte de socis entre la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la societat i la resta de socis. 
  
Segon.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la naturalesa de 
base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment a la 
part expositiva d’aquests acords són adequades. 
  
Tercer.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, realitzi els actes següents: 
 
a)    Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
  
b)    Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels òrgans 
socials. 
 
c)    Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a la 
formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que disposa el 
present acord. 
 
Quart.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords 
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa 
‘NANOLIGENT, S.L.’ en el termini d’un any aproximadament. 
  
Cinquè.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
 
Acord 22/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 15 de desembre de 2017 es va reunir el Comitè de Bioseguretat i va aprovar (i) la proposta de 
modificació del Reglament, tal i com consta al punt 5.3 de l’ordre del dia del Consell de Govern (ii) la proposta la 
renovació de càrrecs d’acord amb el llistat de persones identificades..  
  
Atès que en data 21 de febrer de 2018 la Comissió d’Investigació va informar favorablement la modificació del 
Reglament del Comitè de Bioseguretat. 
  
Vist l’article 4.3 del Reglament del Comitè de Bioseguretat que estableix que els membres representants del 
professorat i del personal investigador seran proposats per la Comissió d’Investigació, tenint en compte 
l’especialitat en els camps establerts i els criteris d’independència i imparcialitat, i designats/nomenats pel Consell 
de Govern de la UAB. 
  
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 
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ACORDS 
  
PRIMER.- Aprovar la proposta de designació dels membres del Comitè de Bioseguretat de la UAB, d’acord amb el 
llistat identificat al document annex i nomenar-los membres de l’esmentat òrgan col·legiat.  [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. 
 
 
Acord 23/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució ECO/3011/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2015. 
 
D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016. 
 
D’acord amb la modificació de les convocatòries dels anys 2016 i 2017, en aplicació de la Sentència 40/2017 de 9 
de febrer de 2017, per a l’emissió dels informes de reconeixement de l’activitat de docència del professorat 
agregat interí de les universitats públiques de Catalunya. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits 
de docència del professorat de la UAB. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Vist que, atesa la urgència en l’aprovació dels complements retributius esmentats per tal que puguin fer-se 
efectius, el Plenari del Consell Social en data 30 de novembre de 2017 va aprovar la proposta de complements 
retributius autonòmics per mèrits de docència per al professorat contractat de la UAB que han obtingut avaluació 
positiva en l’avaluació 2016 i 2017 supeditat a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de Govern 
del dia 14 de març de 2018. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de docència del professorat contractat 
docent i investigador contractat, agregats interins, que han obtingut avaluació positiva en els termes de l’annex. 
[Document] 
 
SEGON.- No abonar aquest complement retributiu als agregats interins fins que la Universitat disposi dels recursos 
econòmics de la Generalitat de Catalunya, a excepció dels agregats que hagin signat el contracte indefinit. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
QUART.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 24/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2015.  

http://www.uab.cat/doc/Designacio_membres_Comite_Bioseguretat_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_merits_docencia_AQU2016_2017_CG140318
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D’acord amb la modificació de les convocatòries dels anys 2016 i 2017, en aplicació de la Sentència 40/2017 de 9 
de febrer de 2017, per a l’emissió dels informes de reconeixement de l’activitat de recerca del professorat agregat 
interí de les universitats públiques de Catalunya. 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits 
de recerca del professorat de la UAB. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Vist que, atesa la urgència en l’aprovació dels complements retributius esmentats per tal que puguin fer-se 
efectius, el Plenari del Consell Social en data 30 de novembre de 2017 va aprovar la proposta de complements 
retributius autonòmics per mèrits de recerca per al professorat contractat de la UAB que han obtingut avaluació 
positiva en l’avaluació 2016 i 2017 supeditat a l’aprovació de l’acord corresponent per part del Consell de Govern 
del dia 14 de març de 2018. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat 
docent i investigador contractat, agregats interins que han obtingut avaluació positiva, en els termes de l’annex. 
[Document] [Document] 
 
SEGON.- No abonar aquest complement retributiu als agregats interins fins que la Universitat disposi dels recursos 
econòmics de la Generalitat de Catalunya, a excepció dels agregats que hagin signat el contracte indefinit. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
QUART.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord 25/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució ECO/3013/2015, de 21 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2015. 
 
D’acord amb la Resolució ECO/2965/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016.  
 
D’acord amb la modificació de les convocatòries dels anys 2016 i 2017, en aplicació de la Sentència 40/2017 de 9 
de febrer de 2017, per a l’emissió dels informes de reconeixement de l’activitat de recerca del professorat agregat 
interí de les universitats públiques de Catalunya. 
 
Vista la comunicació relativa a l’estimació dels recursos d’alçada emesa per l’AQU Catalunya referent als 
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_merits_recerca1_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_merits_recerca2_CG140318
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ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat 
de la UAB que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada en els termes que s’annexen. 
[Document] 
 
SEGON.- No abonar aquest complement retributiu als agregats interins fins que la Universitat disposi dels recursos 
econòmics de la Generalitat de Catalunya, a excepció dels agregats que hagin signat el contracte indefinit. 
 
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
CINQUÈ.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
 
Acord 26/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Tal i com ja es va procedir en anys anteriors, es presenten, per a coneixement dels membres del Consell de 
Govern, els convenis dels diferents àmbits de la UAB que s'han signat durant el 2017. 
  
Per això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la secretària general, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
  
PRIMER.- Donar-se per assabentat dels convenis subscrits a la UAB en el 2017 que consten en els annexos. 
[Document1] [Document2] [Document3] [Document4] [Document5] [Document6] [Document7] 
  
SEGON.- Elevar al Consell Social aquesta informació per tal que exerceixin les seves competències. 
 
 
Acord 27/2018, de 14 de març, del Consell de Govern 
 
Atès que el Consorci  Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), es va crear  com una entitat consorciada entre 
la Generalitat de Catalunya, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona per 
promoure la investigació d’excel·lència i el desenvolupament tecnològic, els estudis i l’ensenyament en el camp de 
la genòmica i genètica vegetal i animal en tots els seus aspectes. 
  
Atès que l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic (LRJSP) -antiga 
disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre- preveu que els estatuts de cada consorci hauran de 
determinar l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el 
seu apartat segon; establint, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control i el règim jurídic 
del personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció (art. 122). 
  
Atès que els articles 125, 126 i 127 LRJSP –antics articles 12 a 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa- estableixen el règim jurídic aplicable 
als consorcis en matèria d'efectes i procediment de separació dels membres de consorcis i liquidació dels 
consorcis. 
  
Atès que en sessió de 13 d’octubre de 2017 el Consell de Direcció del CRAG va aprovar inicialment la modificació 
dels Estatuts del Consorci en els termes del document 2 per adaptar-los a la legalitat vigent. 
  
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 
l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 
aprovar la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la 
universitat.  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_retributius_addicionals_merits_recerca_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Convenis_Erasmus_2017_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Convenis_Escola_Doctorat_Escola_Postgrau_2017_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Convenis_Institucionals_2017_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Convenis_Internacionals_2017_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Convenis_Recerca_2017_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Convenis_Servei_Ocupabilitat_2017_CG140318
http://www.uab.cat/doc/Convenis_SICUE_2017_CG140318
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Direcció del Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de 13 
d’octubre de 2017 que va aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts en els termes del document annex. 
[Document] 
 
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents acords, per tal que exerceixi les seves competències. 
 
 TERCER.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
CINQUÈ.- Informar dels presents acords al Consorci Centre de Recerca en Agrigenòmica. 
 
 
 
 
I.4. Comissions del Consell de Govern 
 
I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 
  
 
Punt 2.2. 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: cànon de les 
activitats de formació contínua. 
  
Acord 026/2018, de 22 de març de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua, 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. 
 
Vista la necessitat d’actualitzar els articles 317 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica abans 
esmentada, pel que fa a la regulació del cànon de les activitats de formació contínua. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement sobre la modificació dels articles 317 i següents del Text Refós de la Normativa 
acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 
 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
  
 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_estatuts_Consorci_Centre_Recerca_Agrigenomica_CG140318
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Punt 3.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau de nova creació i elevació al 
Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 027/2018, de 22 de març 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. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre la creació de nous títols 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 028/2018, de 22 de març de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes d’aprovació 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. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans 
d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
  
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-
ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters i dels diplomes de 
postgrau propis següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
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- Màster en Communication Science  
 
- Diploma de Postgrau en Tractament de la Diabetis Mellitus de Tipus 2  
 
- Diploma de Postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores  
 
 
SEGON.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Punt 3.3. Informació sobre nous cursos d'especialització. 
  
Acord 029/2018, de 22 de març de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per 
la UAB per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
 
Segon. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment d’aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 
 
I.4.2. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 

[tornar a l’índex] 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 008/2018, de 15 de març de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió del dia 29 de gener de 2018. 
  
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio-22032018
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Punt 3. Ajuts econòmics del UAB Exchange Programme per als estudiants actualment en estada de 
doble titulació a la Thompson Rivers University of Canada. 
  
Acord 009/2018, de 15 de març de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’atorgar a les estudiants Marta Fa Binefa i Marina 
Suppi Pérez en estada de mobilitat de doble titulació de Biociències a la Thompson Rivers University de Canadà la 
quantitat de beca corresponent a un període d’estada anual (1.200€) 
 
Vist l'article 7.2.1 de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme estudis curs 2018-19 
aprovada a la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística del 17 de juliol de 2017 que estableix: “La 
UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques per als estudiants dels centres propis i dels centres 
adscrits de la FUAB (Fundació UAB). Els imports d’aquestes beques dependran del període que l’estudiant estigui a 
la universitat de destinació: 
Anual: 1.200€ 
un semestre: 750 € 
estades iguals o inferiors a 3 mesos: 100 €” 
 
Atès que les estudiants Marta Fa Binefa i Marina Suppi Pérez de la doble titulació amb la Thompson Rivers 
University (TRU) de la Facultat de Biociències cursen l’equivalent a 60 ECTS a la TRU i que fan la mobilitat en dos 
semestres, però de dos cursos acadèmics diferents segons el calendari de la UAB (comencen al segon semestre 
del 2017-18 i segueixen el primer semestre del curs 2018-19). 
 
Atès que les dates de selecció dels estudiants que cursaran les dobles titulacions (que es fa el mateix curs en que 
s’inicien les estades) difereixen de les dates de sol·licitud del UAB Exchange Programme (que es fa el curs 
acadèmic anterior a la realització de les estades). 
 
Vist l’article 174.1 c) de la Normativa Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol que estableix que: “Els estudiants que hagin fet una estada d’intercanvi amb el programa 
propi de la UAB en convocatòries anteriors no poden tornar a gaudir de beca en el mateix programa i les seves 
sol·licituds només seran tingudes en compte en cas que les places sol·licitades hagin quedat vacants”.  
 
Atès que les estudiants han fet la sol·licitud del UAB Exchange Programme i obtindran un ajut de 750€ cadascuna, 
corresponents a la part de l’estada del curs 2018-19. 
 
Atès que, en cas que l’estada fos en el mateix curs acadèmic, les estudiants Marina Fa Binefa i Marina Suppi Pérez 
podrien tenir una beca anual de 1.200€. 
 
Vist l'article 20 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 i 27 de setembre de 2016, 
pel que fa a les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’atorgament de la quantitat de beca corresponent a un període anual (1.200€) a les estudiants 
Marta Fa Binefa i Marina Suppi Pérez 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística l’execució i 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 
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Punt 4. Convocatòria de beques de Mobilitat per a pràctiques. Programa ERASMUS+ Pràctiques i 
Programa UAB Exchange Programme Trainneships per a 2018-2019. 
  
Acord 010/2018, de 15 de març de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques 
dins el Programa ERASMUS + Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Trainneships per al curs 2018-
2019. 
 
Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per estades de pràctiques i així 
afavorir l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència 
pràctica a l’estranger i fer difusió dels requeriments de la convocatòria per al curs 2018-2019. 
 
 
Vist l'article 20 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 Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la Convocatòria de beques de de mobilitat de pràctiques dins el Programa    ERASMUS + 
Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Trainneships per al curs 2018-2019. (Document) 
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Relacions Internacionals i de Política Lingüística l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
 
Punt 5. Incorporació de tres assignatures no convencionals al Programa del UAB Barcelona Summer 
School. 
  
Acord 011/2018, de 15 de març de 2018 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística d’incorporar com a assignatures, 
no convencionals, Urban Performing Arts (UPA), Psychological First Aid, How cities bounce back from a terror 
attack: Barcelona (Spain) as an experience al Programa UAB Barcelona Summer School. 
 
Vist que el 19 d’octubre de 2017 la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística va aprovar l’oferta 
d’assignatures del UAB Barcelona Summer School per al curs 2018. 
 
Atès el caràcter singular i d’alta atracció de les tres assignatures proposades que suposen a la vegada un gran 
potencial d’atracció d’estudiants i de visibilitat del Programa UAB Barcelona Summer School a nivell internacional. 
 
Vist l'article 20 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 i 27 de setembre de 2016, 
pel que fa a les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la incorporació de tres assignatures no convencionals Urban Performing Arts (UPA), 
Psychological First Aid, How cities bounce back from a terror attack: Barcelona (Spain) as an experience al 
Programa UAB Barcelona Summer School.  
 

http://www.uab.cat/doc/Convoc-beques-Mobilitat-practiquesProgramaERASMUS-Practiques-ProgramaExchange-Trainneships-150318
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals i Política Lingüística l’execució i 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 
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II. Convenis  
institucionals 

 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 
 
Agreement of Entrustment of 8th of november 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona and 
Instituto King Sejong (King Sejong Institute Fundation, Republic of Korea) (Corea). 
 
Convenio de colaboración general de 20 de febrero de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la 
Facultad de Medicina de Jundiai - UFJ (Brasil). 
 
 
 
 
II.2. Específics 

[tornar a l’índex] 
 
Conveni de 3 de maig de 2016 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Escola d’Administració Pública 
de Catalunya on s'estableixen les condicions de col·laboració en el IV Congrés Internacional de Desenvolupament 
Organitzacional. 

Convenio de 2 de marzo de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el Institut Català de 
Nanociència i Nanotecnologia, para la ejecución del  Proyecto de investigación "Graphene-based flexible neural 
interfaces for the peripheral nervous System”. 

Addenda de 14 març de 2017 a la Resolució de 3-12-2013 que autoritza a 'LGAI Technological Center, SA' a 
l'ús d'uns terrenys de la UAB per destinar-los a l'aparcament de vehicles dels usuaris del Laboratori General Assaig 
i Investigacions. 

Agreement of 27th of June 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona – Fundació Universitat 
Autònoma and Academ Consult for the recruitment of international students. 

Conveni de 31 de juliol  de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut 
de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per al curs acadèmic 2017-2018 (L. Palomo). 

Conveni de 30 d’agost de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Fundació IrsiCaixa per al curs acadèmic 2017-18 (C. Gálvez). 

Conveni de 28 de setembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron-Institut de Recerca per al curs acadèmic 2017-2018 (S, Franco). 

Conveni de 6 d’octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Bancària “La Caixa”, 
per a l'organització del Cicle de Conferències "Noves referències per repensar l'educació" (CosmoCaixa Barcelona 
1, 8 i 15 de febrer 2018) 

Convenio de 10 de octubre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de LLeida, la 
Universitat de Girona y  la Universitat Rovira i Virgili, para la realización conjunta del máster universitario en 
Gestión de Áreas de Montaña. 

Addenda de 27 d’octubre de 2017 al conveni de 12.09.2012, de col·laboració docent entre la UAB i la Fundació 
Markets, Organizations and Votes in Economics (MOVE) 

Conveni de 2 de novembre  de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), per al curs 2017-2018 (J. Faraudo i M. Royo). 
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Conveni de 13 de novembre  de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, Administració de la 
Generalitat , mitjançant el departament amb competència en matèria d’universitats, la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de 
Lleida, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat 
de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba i CEU, 
per a l'organització i la realització de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i per a més grans 
de 45 anys. 

Conveni de 14 de novembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Sequentia Biotech S.L, per als cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (W. Sanseverino). 

Conveni de 21 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona Seminari Permanent de 
Ciències Naturals, per a l'organització d'activitats de formació de professorat de l'àmbit de les ciències. 

Conveni de 22 de novembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
IDISC Information Technologies, SL  per al curs acadèmic 2017-18 (N. Riera y O. López). 

Addenda to Agreement of 22nd of november 2017 between Universitat Autònoma de Barcelona and the 
Norwegian Institute for Nature Research for recognition of researchers linked (IVU's) - Academic years 2017-18 
and 2018-19 (E. Gomez). 

Convenio de 29 de noviembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el IMB-CSIC para el 
reconocimiento de investigadores vinculados (IVU's) - Cursos 2017-18, 2018-19 y 2019-20 (I. Martín, A. Stranz y 
M. Regulez). 

Addenda segona de 29 de novembre de 2017 al conveni de cooperació de 14d’abril de 2015 entre la UAB i les 
institucions de l'Esfera UAB per a la contractació de la llicència de Campus de la UAB del programari de SIG 
d'ESRI. 

Conveni de 4 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras per els cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (F. Solé) 

Conveni de 4 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Reference Laboratory per als cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (C. Garrido i E. Geán) 

Conveni d’11 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Barcelona IVF, SL per als cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (M. Grossmann i A. Rabanal). 

Conveni de 12 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l'Hospital Sant Joan de Déu per als cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (C. Hernando). 

Conveni de 12 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i 
Reprogenetics Spain, SA per als cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (C. Gimenez). 

Conveni de 13 de desembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona, el Departament 
d'Ensenyament, la Fundació Jaume Bofill i l'Institut de Ciències de l’Educació de la UAB per a implementar el 
programa "Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu. 

Conveni de 14 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i IVI 
Barcelona per als cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (M. Esbert). 

Conveni de 15 de desembre de 2017 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Quironsalud per als cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (M. Moragas). 

Conveni de 15 de desembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de 
Nanociència i Nanotecnología per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) (J. del Valle Macià). 

Pròrroga de 28 de desembre de 2017 al conveni de 4 de desembre de 2013 entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Cugat i el Centre de Visió per Computador per a la creació d'un Laboratori viu 
basat en tecnologia al servei de Biblioteques de Sant Cugat: Volpelleres Library Living Lab. 
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Conveni de 31 de gener de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona  i la Universitat de València, per a 
la realització de la revista "Enseñanza de las Ciencias". 

Conveni de 6 de febrer de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut d'Estudis Espacials de 
Catalunya, per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU) - Cursos 2017-18 i 2018-19 (M. Gaug). 

Conveni de 13 de febrer de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Universitària Salesiana 
de Sarrià per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU) - (A. Moreno). 

Conveni de 14 de febrer de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 

Convenio de colaboración general de 15 de febrero de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y 
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) (Argentina), para implementar las maestrías 
del programa BEC.AR - Curso 2017-2018. 
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III.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
III.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 
 
III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual designa el vicerector de Programació Acadèmica i 
de Qualitat, doctor Josep Ros Badosa, rector suplent durant el període comprès entre els dies 6 i 12 de març de 
2018, ambdós inclosos. 
 
Resolució de la rectora, de 20 de març de 2018, per la qual designa el vicerector de Relacions Institucionals i 
de Cultura, doctor Carlos Eliseo Sánchez Lancis, rector suplent durant el període comprès entre els dies 26 i 29 de 
març de 2018, ambdós inclosos. 
 
 
III.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 
 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Germán Gan Quesada 
coordinador del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga de la Facultat de 
Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Alexandre Casademunt Monfort 
secretari de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 1 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Laura Feliu Martínez degana de 
la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 1 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Agustí Bosch Gardella vicedegà 
d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes del dia 1 de març de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Griera Llonch 
vicedegana de Treball Final de Grau i de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
amb efectes del dia 1 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Elisabet Pladevall Ballester 
coordinadora del Grau en Estudis Anglesos de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 15 de febrer de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual nomena el senyor David Reverter Cendrós 
coordinador del Màster en Biotecnologia Avançada de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de març de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Carlota Menéndez Plans 
secretària de la Facultat i coordinadora del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i del doble Grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses i Grau de Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 7 de 
març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Vallverdú Segura 
coordinador del Grau de Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 7 de febrer de 2018. 
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III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual la senyora Mercè Coll Alfonso cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Grau en Estudis Anglesos de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 14 de febrer 
de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual el senyor Jordi Rifé Santaló cessa com a 
coordinador del Màster en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga de la Facultat de 
Filosofia i Lletres, amb efectes 28 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual la senyora Marta Tafalla González cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Grau en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 6 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2018, per la qual el senyor Joan Botella Corral cessa com a degà de 
la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 28 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2018, per la qual el senyor John Robert Etherington cessa com a 
secretari de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 28 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2018, per la qual la senyora Maria Esther Fernández Mostaza cessa 
com a coordinadora dels Programes de Grau de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 20 
de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual el senyor Vicent Borrás Català cessa com a 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 20 de febrer de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual la senyora Olga Serradell i Pumareda cessa com a 
vicedegana de Pràctiques i Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 28 
de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de març de 2018, per la qual el senyor Pau Ferrer Alegre cessa com a 
coordinador d’Estudis del Màster de Biotecnologia Avançada de la Facultat de Biociències, amb efectes 28 de 
febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2018, per la qual la senyora Carlota Menéndez Plans cessa com a 
secretària de la Facultat i coordinadora d’Estudis de Llicenciatura i Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i 
Grau de Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 6 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2018, per la qual el senyor John Slof cessa com a coordinador 
d’Estudis del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 6 de 
març de 2018. 
 
 
III.3. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Anna Fajula Payet vicedirectora 
de Relacions Internes i Externes del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, 
amb efectes del dia 1 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Patrícia Lázaro Pernias 
directora del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes del dia 1 de 
març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Catalina Norminanda Montoya 
Vilar secretària del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes del dia 
1 de març de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Miquel Ninyerola Casals 
coordinador de la Unitat Botànica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, amb 
efectes del dia 6 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Núria Simelio Sola secretària 
del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 8 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Marta Tafalla González 
secretària del Departament de Filosofia, amb efectes del dia 7 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Esther Martínez Membrives 
secretària del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb efectes del dia 22 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Vicent Borràs Catalá secretari 
del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 15 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Maribel García Gracia 
coordinadora Econòmica i de Serveis del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 15 de gener de 2018. 
 
 
III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual la senyora Aranzazu Danés Vilallonga cessa com a 
vicedirectora de Relacions Externes, Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual del Departament de 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes 28 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual la senyora Olga Fernández Prat cessa com a 
secretària del Departament de Filosofia, amb efectes 6 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual la senyora Laia Guardia Valle cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Botànica del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, amb 
efectes 5 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual el senyor Pedro Manuel Molina Rodríguez-Navas 
cessa com a secretari del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 7 de març de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de març de 2018, per la qual el senyor Juan José Perona Páez cessa com a 
director del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes 28 de febrer de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de març de 2018, per la qual la senyora Beatriz Molinuevo Alonso cessa com a 
secretària del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb efectes 21 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de març de 2018, per la qual la senyora María Luz Barbeito Veloso cessa com a 
secretària i vicedirectora de Professorat del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual, amb efectes 28 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 22 de març de 2018, per la qual el senyor Joan Miquel Verd Pericàs cessa com a 
secretari del Departament de Sociologia, amb efectes 14 de gener de 2018. 
 
 
III.4. Instituts universitaris    

[tornar a l’índex] 
 
III.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 13 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Gabarrell i Durany 
director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, amb efectes del dia 7 de març de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Garcia Orellana secretari 
de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, amb efectes del dia 7 de març de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 22 de març de 2018, per la qual nomena el senyor Antoni Rosell Melé coordinador 
del Programa de Doctorat Ciència i Tecnologia Ambiental de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, amb 
efectes del dia 7 de març de 2018. 
 
 
III.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 13 de març de 2018, per la qual la senyora Jordina Belmonte Soler cessa com a 
directora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, amb efectes 6 de març de 2018. 
 
 
 
III.5. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   

[tornar a l’índex] 
 
III.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 21 de març de 2018, per la qual nomena la senyora Sònia Parella Rubio directora 
del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions, amb efectes del dia 13 de setembre de 2017. 
 
 
III.5.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 21 de març de 2018, per la qual la senyora Luisa Carlota Solé Puig cessa com a 
directora del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions, amb efectes del dia 12 de setembre de 2017. 
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IV.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
IV.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d’1 de març de 
2018, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de 
contracte laboral per ocupar places assistencials  bàsiques, segons es detalla (DOGC núm. 7591, de 4 d’abril de 
2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00406 
Referència: AL/18/338 
Categoria de la plaça: Professor Agregat 
Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública 
Especialitat: Medicina Preventiva i Salut Pública 
Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de 

Medicina Preventiva i Salut Pública 
Perfil docent: Epidemiologia i Medicina Preventiva 
Perfil investigador: Recerca clínica, epidemiològica i en salut 

pública 
Destinació: Hospital de Sant Pau 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00400 
Referència: AL/18/339 
Categoria de la plaça: Professor Agregat 
Àrea: Obstetrícia i Ginecologia 
Especialitat: Obstetrícia i Ginecologia 
Departament: Pediatria, Obstetrícia i ginecologia i de 

Medicina Preventiva i Salut Pública 
Perfil docent: Obstetrícia i Ginecologia 
Perfil investigador: Endocrinologia Reproductiva i 

Reproducció Humana 
Destinació: Hospital de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, d’1 de març de 
2018, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés d’una plaça vinculada de cossos docents universitaris, 
segons es detalla (DOGC núm. 7591, de 4 d’abril de 2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00186 
Referència: CU/18/46 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Àrea: Anatomia patològica 
Especialitat: Anatomia Patològica 
Departament: Ciències morfològiques 
Perfil docent: Patologia Estructural i Molecular 

(Anatomia patològica) 
Perfil investigador: Patologia del càncer de mama i endocrí 
Destinació: Hospital de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa creu i Sant Pau, d’1 de març de 
2018, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de 
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contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques, segons es detalla (DOGC núm. 7591, de 4 d’abril de 
2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00397 
Referència: AL/18/311 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Pneumologia 
Departament: Medicina 
Perfil docent: Pneumologia 
Perfil investigador: Asma – Al·lèrgia Respiratòria 
Destinació: Hospital de Sant Pau 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00398 
Referència: AL/18/312 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Àrea: Dermatologia 
Especialitat: Dermatologia Medico-Quirúrgica i 

Venereologia 
Departament: Medicina 
Perfil docent: Dermatologia 
Perfil investigador: Psoriasi, dermatosis inflamatòries, 

dermapatologia, immunologia, assajos 
clínics i medicina translacional 

Destinació: Hospital de Sant Pau 
 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, d’1 de març de 2018, per la 
qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 
80, de 2 d’abril de 2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00285 
Referència: TU/18/012 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i 

Medicina Preventiva 
Àrea de coneixement: Pediatria 
Especialitat: Pediatria 
Perfil docent: Pediatria general 
Perfil investigador: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i 

Medicina Preventiva i Salut Pública 
Destinació: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00130 
Referència: TU/18/005 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Genètica i Microbiologia 
Àrea de coneixement: Microbiologia 
Especialitat: Microbiologia 
Perfil docent: Microbiologia i parasitologia mèdiques 
Perfil investigador: Microbiologia clínica 
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00228 
Referència: TU/18/010 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
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Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Neurologia 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia 
Perfil investigador: Neurologia vascular 
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00249 
Referència: TU/18/011 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Endocrinologia i Nutrició 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia 
Perfil investigador: Endocrinologia 
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, d’1 de març de 2018, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos 
docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 80, de 2 d’abril de 2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00186 
Referència: CU/18/46 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Ciències Morfològiques 
Àrea de coneixement: Anatomia Patològica 
Especialitat: Anatomia Patològica 
Perfil docent: Patologia Estructural i Molecular 

(Anatomia patològica) 
Perfil investigador: Patologia del càncer de mama i endocrí 
Destinació: Hospital de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, d’1 de març de 2018, per la 
qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 
80, de 2 d’abril de 2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ACU00452 
Referència: CU/18/50 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Medicina Interna-Hepatologia 
Perfil docent: Medicina Interna-Hepatologia 
Perfil investigador: Malalties hepàtiques 
Destinació: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ACU00453 
Referència: CU/18/51 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Cirurgia 
Àrea de coneixement: Urologia 
Especialitat: Urologia 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia III. Urologia 
Perfil investigador: Urologia. Càncer de pròstata 
Destinació: Hospital de la Vall d’Hebron 
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Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ACU00454 
Referència: CU/18/52 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Cardiologia 
Perfil docent: Cardiologia 
Perfil investigador: Investigació bàsica, traslacional i clínica 

en isquèmia miocardi 
Destinació: Hospital de la Vall d’Hebron 

 
 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, d’1 de març de 2018, per la 
qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 
80, de 2 d’abril de 2018): 
 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ACU00451 
Referència: CU/18/53 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea de coneixement: Medicina 
Especialitat: Nefrologia 
Perfil docent: Medicina y Cirurgia 
Perfil investigador: Nefrologia, Malaltia Glomerular. 

Biomarcadors 
Destinació: Hospital Germans Trias i Pujol 

 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2018, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7580, de 16 de març de 
2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00392 
Referència: AL/18/261 
Categoria de la plaça: Professor Agregat 
Departament: Biologia Animal, Vegetal i Ecologia 
Àrea de coneixement: Ecologia 
Perfil docent: Valoració d’espècies i ecosistemes, 

Ecologia 
Perfil investigador: Ecologia Terrestre 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: AAG00259 
Referència: AL/18/274 
Categoria de la plaça: Professor Agregat 
Departament: Empresa 
Àrea de coneixement: Organització d’Empreses 
Perfil docent: Economia de l’Empresa II 
Perfil investigador: Organització d’Empreses 

 
Resolució de la rectora, d’1 de març de 2018, per la qual es convoca concurs d’accés places de cossos 
docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 67, de 17 de març de 2018): 
 

Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00088 
Referència: TU/18/002 
Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 
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Departament: Bioquímica y Biologia Molecular 
Àrea de coneixement: Bioquímica y Biologia Molecular 
Perfil docent: Metabolisme de biomolècules. Grau de 

Ciències Biomèdiques 
Perfil investigador: Senyalitzador cel·lular 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00092 
Referència: TU/18/003 
Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 
Departament: Bioquímica y Biologia Molecular 
Àrea de coneixement: Bioquímica y Biologia Molecular 
Perfil docent: Bioquímica industrial 
Perfil investigador: Estudi estructural i funcional de 

ribonucleases. Mecanisme de catàlisi i 
aplicacions biotecnològiques 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00093 
Referència: TU/18/004 
Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 
Departament: Bioquímica y Biologia Molecular 
Àrea de coneixement: Bioquímica y Biologia Molecular 
Perfil docent: Estructura i funció de biomolècules 
Perfil investigador: Disseny de petits efectors químics i 

peptídics per al control de l’agregació 
proteica: Aplicacions terapèutiques i 
biotecnològiques 

 
Nombre de places: 1 
Identificador de la plaça: ATU00651 
Referència: TU/18/008 
Categoria de la plaça: Professor titular d’universitat 
Departament: Biologia cel·lular, Fisiologia i 

Immunologia 
Àrea de coneixement: Fisiologia 
Perfil docent: Fisiologia Mèdica II 
Perfil investigador: Fisiopatologia de la nutrició i el càncer de 

mama 
 
Resolució de la rectora, de 21 de març de 2018, per la qual es convoquen proves selectives per proveir 4 
places de personal funcionari de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques (subgrup A2), pel sistema de concurs 
oposició (DOGC núm. 7589, de 29 de març de 2018). 
 
Resolució de la rectora, de 21 de març de 2018, per la qual es convoca un procés selectiu per proveir 32 
places de personal funcionari de l’escala administrativa (subgrup C1), pel sistema de concurs oposició (DOGC 
núm. 7589, de 29 de març de 2018). 
 
 
IV.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 2 de març 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/17/282 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Àlgebra 
Departament al qual està adscrita: Matemàtiques 
Perfil docent: Estructures Algebraiques 
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Perfil investigador: Àlgebres d’Operadors i Classificació 
Adjudicació: Ramon Antoine Riolobos 

 
Resolució de la rectora, de 2 de març 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/17/329 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Periodisme 
Departament al qual està adscrita: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil docent: Mètodes de Recerca en Comunicació 
Perfil investigador: Aplicació i Triangulació de Mètodes de 

Recerca per a l’Anàlisi de la Producció 
Mediàtica 

Adjudicació: Anna Tous Rovirosa 
 
Resolució de la rectora, de 3 de març 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. 7581, de 19 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/326 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Anàlisi matemàtica 
Departament al qual està adscrita: Matemàtiques 
Perfil docent: Anàlisi matemàtica 
Perfil investigador: Anàlisi harmònica i teoria geomètrica de 

la mesura 
Adjudicació: Laura Prat Baiget 

 
Referència: AL/17/289 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Periodisme 
Departament al qual està adscrita: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil docent: Polítiques de comunicació 
Perfil investigador: Polítiques europees de comunicació 
Adjudicació: Carmina Crusafont Baqués 

 
Resolució de la rectora, de 8 de març 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. 7582, de 20 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/283 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Estadística i Investigació Operativa 
Departament al qual està adscrita: Matemàtiques 
Perfil docent: Probabilitat i Modelització Estocàstica 
Perfil investigador: Equacions en derivades parcials 

estocàstiques 
Adjudicació: Lluís Antoni Quer i Sardanyons 

 
Resolució de la rectora, de 9 de març 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. 7584, de 22 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/263 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Biologia cel·lular 
Departament al qual està adscrita: Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
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Immunologia 
Perfil docent: Biologia cel·lular 
Perfil investigador: Biologia de la reproducció, genètica de la 

fertilitat masculina 
Adjudicació: Ester Anton Martorell 

 
 
Resolució de la rectora, de 10 de març 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. 7583, de 21 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/294 
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: Aprenentatge i desenvolupament I 
Perfil investigador: Desenvolupament, cultura i educació 

inclusiva 
Adjudicació: Ibis Marlene Álvarez Valdivia 

 
Resolució de la rectora, de 12 de març 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. 7583, de 21 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/281 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Història contemporània 
Departament al qual està adscrita: Història Moderna i Contemporània 
Perfil docent: Història contemporània universal, l’època 

del liberalisme 
Perfil investigador: La construcció dels Estats-nació liberals 

a l’època contemporània 
Adjudicació: Manuel Santirso Rodríguez 

 
Resolució de la rectora, de 12 de març 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. 7583, de 21 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/267 
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: Bases de dades 
Perfil investigador: Models biològics per a la visió per 

computador 
Adjudicació: Carlos Alejandro Parraga 

 
Resolució de la rectora, de 13 de març 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. 7591, de 4 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/285 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Periodisme 
Departament al qual està adscrita: Mitjans, Comunicació i Cultura 
Perfil docent: Estructura de la comunicació 
Perfil investigador: Periodisme 
Adjudicació: Mercedes Díez Jiménez 



BOUAB Núm. 160  -  Març / 2018     pàg. 42 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Resolució de la rectora, de 13 de març 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. 7597, de 12 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/295 
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: Aspectes biopsicològics de la persona, 

psicologia de l’educació 
Perfil investigador: Psicologia de l’educació: patrons 

d’aprenentatge a la trajectòria 
acadèmica 

Adjudicació: José Reinaldo Martínez Fernández 
 
Resolució de la rectora, de 13 de març 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. 7591, de 4 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/270 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Didàctica de les ciències socials 
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Llengua, la Literatura i 

les Ciències Socials 
Perfil docent: Didàctica de les ciències socials, grau 

d’educació primària 
Perfil investigador: Didàctica de les ciències socials, 

formació del pensament històric 
Adjudicació: Maria de les Neus González Monfort 

 
Resolució de la rectora, de 13 de març 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. 7597, de 12 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/259 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Bioquímica i biologia molecular 
Departament al qual està adscrita: Bioquímica i Biologia Molecular 
Perfil docent: Bioquímica metabòlica, grau de medicina 
Perfil investigador: Senyalització cel·lular 
Adjudicació: Víctor José Yuste Mateos 

 
Resolució de la rectora, de 13 de març 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. 7599, de 16 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/266 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Tecnologia dels aliments 
Departament al qual està adscrita: Ciència Animal i dels Aliments 
Perfil docent: Pràctiques de planta pilot en ciència i 

tecnologia dels aliments 
Perfil investigador: Aplicació de noves tecnologies per a la 

millora de la seguretat alimentària i de 
les característiques nutricional i 
organolèptiques dels aliments 

Adjudicació: Bibiana Juan Godoy 
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Resolució de la rectora, de 14 de març 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. 7588, de 28 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/306 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Traducció i interpretació 
Departament al qual està adscrita: Traducció i Interpretació i Estudis de 

l’Àsia Oriental 
Perfil docent: Idioma i traducció C5 àrab 
Perfil investigador: Traducció i interpretació de l’àrab al 

català i al castellà 
Adjudicació: Anna Gil Bardaji 

 
Resolució de la rectora, de 15 de març 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. 7588, de 28 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/333 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Enginyeria de Sistemes i Automàtica 
Departament al qual està adscrita: Telecomunicació i Enginyeria de 

Sistemes 
Perfil docent: Control de sistemes 
Perfil investigador: Aplicació i triangulació de mètodes de 

recerca per a l’anàlisi de la producció 
d’enginyeria de sistemes i automàtica, 
anàlisi del cicle de vida 

Adjudicació: Montserrat Meneses Benitez 
 
Resolució de la rectora, de 15 de març 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. 7588, de 28 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/327 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Medicina i cirurgia animals 
Departament al qual està adscrita: Medicina i Cirurgia Animals 
Perfil docent: Medicina i cirurgia animals de companyia 

I: medicina d’animals exòtics 
Perfil investigador: Animals exòtics: medicina i cirurgia de 

petits mamífers 
Adjudicació: Jaime Miguel Martorell Monserrat 

 
Resolució de la rectora, de 15 de març 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. 7588, de 28 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/284 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Medicina i cirurgia animals 
Departament al qual està adscrita: Medicina i Cirurgia animals 
Perfil docent: Cirurgia i anestesiologia 
Perfil investigador: Anestèsia i cirurgia experimental 

veterinària 
Adjudicació: Ana María Andaluz Martínez 

 
Resolució de la rectora, de 16 de març 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. 7588, de 28 de març de 2018): 
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Referència: AL/17/286 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Didàctica i organització escolar 
Departament al qual està adscrita: Pedagogia Aplicada 
Perfil docent: Gestió d’institucions socioeducatives 
Perfil investigador: Gestió i governança en educació superior 
Adjudicació: Diego Castro Ceacero 

 
Resolució de la rectora, de 16 de març de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació de dues places de 
professorat agregat en règim de contracte laboral (DOGC núm. 7589, de 29 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/290-291 
Nombre de places: 2 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Periodisme 
Departament al qual està adscrita: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Perfil docent plaça 1: Escriptura periodística en multimèdia 

interactius 
Perfil docent plaça 2: Mètodes de recerca en comunicació 
Perfil investigador plaça 1: Periodisme, internet i media literacy 
Perfil investigador plaça 2: Internet i participació 
Adjudicació plaça 1: Santiago Tejedor Calvo 
Adjudicació plaça 2: Núria Simelio Solà 

 
Resolució de la rectora, de 17 de març 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. 7588, de 28 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/272 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Dret financer i tributari 
Departament al qual està adscrita: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
Perfil docent: Dret financer i tributari II 
Perfil investigador: Dret sancionador tributari 
Adjudicació: Miguel Ángel Sánchez Huete 

 
Resolució de la rectora, de 17 de març 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. 7588, de 28 de març de 2018): 
 

Referència: AL/17/293 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Metodologia de les ciències del 

comportament 
Departament al qual està adscrita: Psicobiologia i Metodologia de les 

Ciències de la Salut 
Perfil docent: Anàlisi de dades 
Perfil investigador: Recerca en metodologia, anàlisi de dades 

i psicometria aplicades en l’àmbit de les 
ciències del comportament 

Adjudicació: Albert Bonillo Martín 
 
Resolució de la rectora, de 19 de març de 2018, per la qual es nomena el senyor Germán Gan Quesada 
professor titular d’universitat del departament d’Art i Musicologia, en l’Àrea de Coneixement de Música (BOE núm. 
88, de 11 d’abril de 2018). 
 
Resolució de la rectora, de 19 de març 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. 7591, de 4 d’abril de 2018): 
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Referència: AL/17/302 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Sanitat animal 
Departament al qual està adscrita: Sanitat i Anatomia Animals 
Perfil docent: Epidemiologia i estadística 
Perfil investigador: Epidemiologia veterinària 
Adjudicació: Alberto Óscar Allepuz Palau 

 
Resolució de la rectora, de 20 de març 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. 7592, de 5 d’abril de 2018). 
 

Referència: AL/17/315 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Biologia cel·lular 
Departament al qual està adscrita: Biologia Cel·lular, Fisiologia i 

Immunologia 
Perfil docent: Histologia (grau Bioquímica) 
Perfil investigador: Biologia de la reproducció 
Adjudicació: Ignasi Roig Navarro 

 
Resolució de la rectora, de 20 de març 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. 7591, de 4 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/308 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Traducció i Interpretació 
Departament al qual està adscrita: Traducció i Interpretació i Estudis de 

l’Àsia Oriental 
Perfil docent: Iniciació a la traducció especialitzada 

anglès>català i anglès>castellà 
Perfil investigador: Tecnologies de la traducció i ocupabilitat 

en traducció 
Adjudicació: Olga Torres Hostench 

 
Resolució de la rectora, de 21 de març 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. 7591, de 4 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/260 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Antropologia física 
Departament al qual està adscrita: Biologia Animal, Biologia Vegetal i 

Ecologia 
Perfil docent: Biologia Humana 
Perfil investigador: Anàlisi d’isòtops estables aplicat a les 

poblacions humanes del mesolític fins el 
calcolític 

Adjudicació: Maria Eulàlia Subirà de Galdàcano 
 
Resolució de la rectora, de 21 de març 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. 7598, de 13 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/307 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Traducció i Interpretació 
Departament al qual està adscrita: Traducció i Interpretació i Estudis de 
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l’Àsia Oriental 
Perfil docent: Iniciació a la traducció especialitzada 

anglès > castellà i traducció inversa 
castellà > anglès 

Perfil investigador: Traducció i interpretació, competència 
traductora i didàctica de la traducció 
amb corpus 

Adjudicació: Patricia Rodríguez Inés 
 
Resolució de la rectora, de 23 de març 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. 7599, de 16 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/271 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Dret internacional públic i relacions 

internacionals 
Departament al qual està adscrita: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
Perfil docent: Relacions internacionals 
Perfil investigador: Política exterior europea 
Adjudicació: Oriol Costa Fernández 

 
Resolució de la rectora, de 23 de març 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. 7599, de 16 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/318 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Didàctica de les ciències experimentals 
Departament al qual està adscrita: Didàctica de la Matemàtica i de les 

Ciències Experimentals 
Perfil docent: Didàctica de les ciències experimentals. 

GEP. 
Perfil investigador: Didàctica de les ciències experimentals, 

modelització en educació científica 
Adjudicació: Digna María Couso Lagarón 

 
Resolució de la rectora, de 24 de març 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. 7599, de 16 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/270 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Química inorgànica 
Departament al qual està adscrita: Química 
Perfil docent: Química dels elements 
Perfil investigador: Química bioinorgànica 
Adjudicació: Òscar Palacios Bonilla 

 
Resolució de la rectora, de 24 de març 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. 7599, de 16 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/322 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Història del dret i de les institucions 
Departament al qual està adscrita: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 
Perfil docent: Història del dret social i de les 

institucions laborals 
Perfil investigador: Història del dret social i de les 
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institucions laborals 
Adjudicació: Olga Paz Torres 

 
Resolució de la rectora, de 29 de març 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. 7604, de 23 d’abril de 2018): 
 

Referència: AL/17/319 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de Coneixement o Especialitat: Didàctica de l’expressió corporal 
Departament al qual està adscrita: Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica 

i Corporal 
Perfil docent: Educació psicomotriu en els centres 

d’educació infantil 
Perfil investigador: Didàctica de l’expressió corporal, 

avaluació formativa i competències 
professionals psicomotrius 

Adjudicació: Lurdes Martínez Mínguez 
 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
16 de març de 2018, per la qual s’anuncia que per tal de cobrir, provisionalment, en comissió de serveis, una 
plaça d’administratiu/iva especialista d’intercanvis, s’obre un termini per tal que les persones interessades 
presentin la seva sol·licitud, segons es detalla: 
 
Subgrup Nivell Destinació Horari (teòric) 

C1 21 Gestió Acadèmica- Administració de Centre de Medicina 09:00 – 17:30 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 de 
març de 2018, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a de suport a la 
docència i a la recerca, segons es detalla: 
 

Denominació del lloc: Gestor/a Suport a la Docència i a la Recerca 
Nivell: 23 
Complement específic: 2 
Destinació: Biblioteca de Medicina 

Administració de Centre de Medicina 
Horari (teòric): 09:00 – 17:30 

 
 
IV.2.2. Resolucions  
 
Correcció d’errada de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de 
signatura de la rectora, d’1 de març de 2018, per la qual havent observat una errada en el text de la 
resolució de 29 de novembre de 2017, en la qual es resol: Destinar, amb caràcter definitiu, a la senyora Anna 
Maria Florensa Farré, amb NIF 43721311J, funcionària de l’escala d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques, per ocupar la 
plaça F06425, gestor/a de col·leccions, amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de 
Centre de Ciències i de Biociències, en horari de 09:00 a 17:30 hores, i amb efectes del dia 27 de novembre de 
2017. 
 

On diu: “per ocupar lla plaça F06425 
Ha de dir: “per ocupar la plaça F03231” 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’1 
de març de 2018, per la qual s’atorga la cobertura provisional de la plaça de gestor/a de programació docent, 
amb destinació a la Gestió Acadèmica de Biociències (Administració de Centre de Ciències i de Biociències), a la 
senyora Mònica Cervera Hurtado. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’1 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Maria Dolores Morales 
Perales, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01591, amb destinació a la Biblioteca de 
Comunicació i Hemeroteca General. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’1 
de març de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 de març de 2018 fins el dia 31 de 
març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 5 
de març de 2018, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça de 
gestor/a de suport a la docència i a la recerca de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia i s’adjudica a la senyora 
Marta Jordan Gili. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 6 de març de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Vicenç morera 
Morral, funcionari de l’escala de gestió, les funcions per acumulació de tasques del Departament de Ciència Política 
i Dret Públic – Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, fins que s’incorpori la titular 
de la plaça. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 6 de 
març de 2018, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 3 places de cap 
de suport Logístic i Punt d’Informació, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça amb codi TL01 i destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de Dret i Aulari Central 
(Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia) a la senyora Alicia Aliaga 
Hernández.  

 
2. Adjudicar la plaça amb codi TL02 i destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat de 

Ciències Polítiques i de Sociologia (Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia) 
a la senyora Rosa Maria Sáez Gutiérrez. 
 

3. Adjudicar la plaça amb codi TL03 i destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat 
d’Economia i Empresa (Administració de Centre d’Economia i Empresa) a la senyora Nuria Ros Rovira. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Reche 
Camba, funcionària de l’escala d’Ajudants d’Arxius i Biblioteques, per ocupar la plaça F02633, amb destinació a la 
Biblioteca d’Humanitats. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Montserrat Andrés 
Díaz, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F02729, com a cap d’unitat amb destinació a la Unitat 
d’Atenció a l’Usuari de l’Escola de Postgrau. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de març de 2018, 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 8 de març de 
2018 fins el dia 8 de març de 2018, en torn de nit. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, la senyora Alicia Borrego 
González, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01877, amb destinació al Departament de 
Matemàtiques – Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
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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 març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Jove Casabella, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05327, a l’Àrea de Gestió de la Recerca – Unitat de 
Recursos, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Aser Clavero Roluy, 
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06693, a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis – 
Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Eugenia 
Parodi Sabatte, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03679, a la Gestió Acadèmica de 
Ciències, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Elvira Ulloa 
Padilla, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05803, al Departament de Ciències 
Morfològiques, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laia Rodríguez 
Cobo, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03101, a la Gestió Acadèmica i Suport Logístic 
de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Vanesa Leo López, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04757, a l’Àrea de Gestió de la Recerca – Unitat de 
Dades, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Gisela Martínez 
Pascual, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01921, al Departament de Bioquímica i de 
Biologia Molecular, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2108, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Gemma Suades 
Méndez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05583, a l’Àrea de Gestió de la Recerca – 
Unitat de Gestió de Recursos, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laura Bueno 
Álvarez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01417, a la Gestió Acadèmica de Lletres, amb 
efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Raul Carruesco 
Marcos, funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01471, a la Gestió Acadèmica de Ciències, amb 
efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laura Sánchez 
Montesinos, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05317, a l’Àrea de Personal 
d’Administració i Serveis – Unitat de Formació, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sandra Galera 
Garcia, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05759, a l’Àrea de Personal Acadèmic i de 
Nòmines – Unitat de Personal Acadèmic, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
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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 març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Teresa 
Jiménez Batista, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05081, a l’Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals (ICTA) , amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Marc Fabregat Arimón, 
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05753, a l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis – 
Unitat de Formació, amb efectes del dia 5 de març de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Esther Alós 
Garcia, a la Unitat de Producció i Agricultura del Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de març de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats d’adjunt del SliPI, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, a la senyora Ariadna Sistané Roluy. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 21 de març de 2018, per la qual es concedeix, a la senyora Laia Santanach Suñol, l’excedència 
voluntària per incompatibilitat per passar a prestar serveis com a Tècnica Superior Laboral. 
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