
 
 
 
 
 

  

Núm. 163 
 

Juny  / 2018  

 

La publicació d'aquest Butlletí no constitueix una garantia de validesa i eficàcia de les disposicions i dels actes administratius dels quals dóna difusió. 

BOUAB 
Butlletí Oficial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

seuelectronica.uab.cat/bouab 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Índex                                                                                                                                Pàgina 
 

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

 

I.1. Consell Social.................. .......................................................................................... 2 

I.2. Comissions del Consell Social 
I.2.1. Comissió Acadèmica ................................................................................... 11 
I.2.2. Comissió Econòmica ................................................................................... 18 

I.2.3. Comissió Societat-Universitat ...................................................................... 29 
I.2.4. Comissió Universitat-Empresa ...................................................................... 31 

I.3. Consell de Govern .................................................................................................... 32 
I.4. Comissions del Consell de Govern 

I.4.1. Comissió d’Afers Acadèmics ......................................................................... 42 
I.4.2. Comissió de Doctorat .................................................................................. 47 

I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització............................................................ 49 
I.4.4. Comissió d’Investigació ............................................................................... 63 
I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic .................................................................... 65 

 
 

II. Convenis institucionals 
 

II.1. Marc de col·laboració ............................................................................................... 73 
II.2. Específics ............................................................................................................... 73 
 
 

III. Nomenaments i cessaments 
 

III.1. Equip de govern i equip de suport  

III.1.1. Nomenaments ......................................................................................... 74 
III.2. Facultats i Escoles 

III.2.1. Nomenaments ......................................................................................... 74 
III.2.2. Cessaments ............................................................................................ 75 

III.3. Departaments  
III.4.1. Nomenaments ......................................................................................... 76 
III.4.2. Cessaments ............................................................................................ 78 

III.4. Instituts universitaris  

III.5.1. Nomenaments ......................................................................................... 78 
III.5. Representació en altres institucions  

III.7.1. Nomenaments ......................................................................................... 78 
III.7.2. Cessaments ............................................................................................ 79 

 

 

IV. Convocatòries i resolucions de places 
 

IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

IV.1.1. Convocatòries .......................................................................................... 80 
IV.1.2. Resolucions ............................................................................................. 82 

IV.2. Personal d’administració i serveis 
IV.2.1. Convocatòries .......................................................................................... 83 
IV.2.2. Resolucions ............................................................................................. 84 

http://www.uab.cat/
https://seuelectronica.uab.cat/bouab


BOUAB Núm. 163  -  Juny / 2018     pàg. 2 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

 
 

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

 
Acord 28/2018, de  27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Acta de la sessió plenària del dia 23 de maig de 2018 
 

ACORDS  

 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 23 de maig de 2018. 
 
 
Acord 29/2018, de  27 de juny, del Plenari del Consell Social 

 
Memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2016. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb la memòria econòmica, el balanç de situació, 

el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 
2017 (document 1). 
  
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i el 

compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació correspon al 
Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
  

Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
  
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  

Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel que 
fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Vist l’acord 51/2018 pres pel Consell de Govern de 13 de juny de 2018, en virtut del s’acorda donar la conformitat 
a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponents a l’exercici anual  de 31 de desembre de 2017. 
  
Vist l’acord CE 53/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juny de 2018 pel qual s’acorda 
informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la memòria 

econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la Universitat Autònoma de 
Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2017, i donar-se per assabentats de l’informe 
d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el document 1; 2 ) Encarregar al 
vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord; 3)Comunicar el present 
acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
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ACORDS  
  
1) Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la 

Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2017, i donar-se per 
assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 1.   
 
2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 30/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 

Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 

2017. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 

  
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell 
Social. 

  

Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que estableix 
que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior liquidació els 
aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió Econòmica. 
  
Vista l’acord CE 54/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 18 de juny de 2018, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell 

Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2017, d’acord amb el que consta en el document 
1. 
  
Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017 (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

    
ACORDS 

  
Aprovar la liquidació del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 
2017, d’acord amb el que consta en el  document 1. 
  

 
Acord 31/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

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

Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost que està previst 
aprovar per a l’exercici 2018 en la sessió plenària de 23 de maig de 2018. 
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Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018 presentat per la Gerència 
(document 1). 
  

Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
  
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist l’acord CE 59/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 18 de juny de 2018, en virtut del 
qual ACORDS 1)La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la 
UAB a 31 de maig de 2018; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 
2018 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
  

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS 
  
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 31 de maig 
de 2018. 
 

 
Acord 32/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

Atès que per Acord del Govern de la Generalitat núm.173/2013, de 10 de desembre, es ratificà la dissolució del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per absorció per part del Consorci Centre de Serveis 
Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i es va aprovar la modificació dels Estatuts d'aquest, que passa a 
denominar-se Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb objecte institucional la compartició o 
mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les 
entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia 

i l’eficiència i integrada per la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Lleida (UdL), la 
Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la 
Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat de Vic (UVic). 
 
Atès que en data 2 de juny de 2015 el Consell de Govern del CSUC va modificar els articles 1,27,28 i 29 del seus 
estatuts, en aplicació de l'obligació establerta per les lleis 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l'Administració local i la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Público i 
altres mesures de reforma administrativa. Aquesta modificació d'estatus va ser aprovada per la UAB a través d'acord 

del Ple del Consell Social núm. PLE 25/2016, de 2 de juny. 
 
Atès que en data 1 d’octubre de 2015 el Consell de Govern del CSUC va modificar els articles 4.1, 10.1, i 15 dels 
seus estatuts. Aquesta modificació d’estatuts va ser aprovada per la UAB a través d’acord del  Ple del Consell Social 

núm. PLE 25/2016, de 2 de juny. 
Atès que en data 16 de maig de 2018 el Consell de Govern del CSUC ha pres l’acord de modificar els articles 4, 5.2, 
6.1, 7, 14, 15, 18 (document 1), en virtut dels quals:  
 
-      Article 4: Es preveu la baixa de la URL i de la UOC depenent de la seva naturalesa jurídica. També es preveu 
que la incorporació de nous membres del sector públic la qual cosa implicarà la seva obligació de contribuir amb les 
despeses del consorci. 

 
 -      Article 5.2: S’incorporen com a entitats agregades la URL i la UOC. 
 
 -     Article 6.1: Es millora la redacció dels objectius del CSUC. 

 
-      Article 7: Regula la ‘Gestió compartida de serveis comuns de les universitats de Catalunya’ ampliant l’anterior 
article 8 titulat ‘Contractacions conjuntes’. Els anteriors articles 8.1 i 8.3 coincidien amb la proposta dels articles 7.2 
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i 7.4. Els principals canvis són: (i) que a la proposta de l’article 7.1 s’encomana una nova atribució al CSUC el qual 
passarà a gestionar els serveis universitaris i les infraestructures universitàries que prevegi (determini) en el marc 
de l’objectiu i de les finalitats dels propis estatuts; (ii) que es preveu (art. 7.4) l’adhesió a la central de compres de 

la Generalitat qui establirà les prestacions que siguin objecte de provisió centralitzada (art. 12.1.h de la proposta). 
  
-     Article 14: Estableix un nou sistema de ponderació de vots en virtut del qual la Generalitat ostenta el 50 % dels 
vots i l’altra 50% correspondrà a la resta d’universitats, a parts iguals.  
  
-      Article 15: La modificació del règim de prendre ACORDS del Consell de Govern afecta al de la Comissió Executiva 

per la remissió que fa l’article 15.5. 
  
-     Article 18: Es preveu un major control per part de la presidència del Consorci de les comissions que es creïn per 
gestionar les àrees temàtiques. 
 
Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vista l’acord 63/2018 pres pel Consell de Govern de data 13 de juny de 2018 en virtut del qual s’acorda ratificar 
l’acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) pel qual es modificà els 
seus estatuts. 
  
Vist l’acord CE 61/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 18 de juny de 2018, en virtut del 

qual s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar l’acord 
del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) pel qual es modificà els seus 
estatuts d’acord amb el text del document 1; 2) Encarregar el gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) 
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS 
  
1)    Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) pel qual es 

modificà els seus estatuts d’acord amb el text del document 1. 
  
2)    Encarregar el gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 33/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 

 
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any 
2018. 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  

Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

Vist l’acord 18/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 23 de maig, pel qual s’aprova el pressupost 
del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2018, d’acord amb el que consta en el document 1. 
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Vist l’acord PLE 17/2018 pres pel Ple del Consell Social de 23 de maig, pel qual s’acorda que el Consell Social de la 
UAB col·labori, en el marc de les activitats a dur a terme durant la celebració del 50è aniversari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en la realització d’actes sobre la pau mitjançant una aportació, en l’any 2018, de 2.000 

euros al vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, a compte de les despeses d’honoraris, desplaçament i 
allotjament del senyor Ramin Jahanblegoo. 
  
Vist que un dels actes a realitzar en el marc del 50è aniversari de la UAB l’organitza el Consell Social de la UAB i que 
les despeses de realització de l’acte s’estimen en 3.000 euros. 
  

Vist l’acord CE 66/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en data 18 de juny de 2018 en virtut del 
qual ACORDS Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del 
pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb 
el que consta en el document 1. 
  
Vista la disponibilitat pressupostària. 

  

Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord CE 122/2017. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social  
  
ACORDS 
  
Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 

corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
 
Acord 34/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Modificació de títols de grau. 

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la petició de modificació de la denominació de títols de grau . 
  
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 52/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 13 de juny relatiu a la proposta de modificació 
de títols de grau. 
  

Vist l’acord CA 18/2018 de la Comissió Acadèmica del Consell Social, reunida el 19 de juny de 2018, i en que 
s’estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)   Aprovar la modificació dels títols de grau en: 
  

-   Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient, que passa a denominar-se Grau en Geografia, 
Medi Ambient i Planificació Territorial. 

 
-   Grau en Matemàtica Computacional, que passa a denominar-se Grau en Matemàtica Computacional i 
Analítica de Dades. 

  

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

Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
  

ACORDS 
  
1)   Aprovar la modificació dels títols de grau en: 
  

-   Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient, que passa a denominar-se Grau en Geografia, 
Medi Ambient i Planificació Territorial. 

 

-   Grau en Matemàtica Computacional, que passa a denominar-se Grau en Matemàtica Computacional i 
Analítica de Dades. 

  
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 35/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Creació de títols de màster universitari. 

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent (document 
1 i document 2), acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB pel 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 53/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 13 de juny en relació a la proposta de creació 
de títols de màster universitari. 
  
Vist l’acord  CA 19/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB reunida el 19 de juny de 2018, 
que estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: a) Aprovar la 
creació del títol de màster universitari en Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International 
Studies; 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 conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions i dels documents continguts en la part expositiva,  
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ACORDS 
  
1)   Aprovar la creació del títol de màster universitari següents: 

 
-   Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies 
 

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 36/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 

Modificació de títols de màster universitari. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la petició de modificació de denominació de títols de màster universitari presentada pel centre corresponent. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el que disposa 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 54/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 13 de juny relatiu a la proposta de modificació 
de títols de màster universitari. 

  
Vist l’acord CA 20/2018 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB reunida el 19 de juny de 2018, 
que estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
modificació del títol de màster universitari en Traducció, Mediació i Estudis Interculturals, que passa a denominar-
se màster universitari en Traducció i Estudis Interculturals; 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 conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions de la part expositiva, 
  
ACORDS 

  
1)    Aprovar la modificació del títol de màster universitari següents: 
 

- Màster universitari en Traducció, Mediació i Estudis Interculturals, que passa a denominar-se màster 
universitari en Traducció i Estudis Interculturals. 

 
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. 
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Acord 37/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 

Creació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau nous. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 
a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 

reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2, document 
3 i document 4). 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

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

  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 55/2018, del Consell de Govern de 3 de maig de 2018 relatiu a la proposta de creació de màsters propis 
i diplomes de postgrau nous. 
  
Vist l’acord CA 21/2018 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 19 de maig de 2018, que estableix 

informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació del nou 
títol de màster en Infermeria Quirúrgica, anestèsia i Teràpia del Dolor; 2) Aprovar la creació dels títols de diploma 
de postgrau següents: a) Diploma de Postgrau en Actualització en Cirurgia Plàstica i b) Diploma de Postgrau en 
Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta infantil; 3) Aprovar la modificació del títol de Diploma de Postgrau en 
Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals, que passa a denominar-se diploma de 
Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals; 4) Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la 

Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts primer, segon i tercer d’aquest acord; 5) Comunicar el 

present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents continguts en la part expositiva,  
  
ACORDS 

  
1)    Aprovar la creació del nou títol de màster propi següents: 
  

- Màster en Infermeria Quirúrgica, anestèsia i Teràpia del Dolor. 
  
2)    Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
  

- Diploma de Postgrau en Actualització en Cirurgia Plàstica.  
- Diploma de Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta infantil. 

  
3)    Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent: 
  

- Diploma de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals, que 

passa a denominar-se diploma de Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals.  
  
4)    Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts 
primer, segon i tercer d’aquest acord. 
  
5)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 38/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 

Desadscripció  de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
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Vist que per l’ORDRE EMC/208/2016, de 21 de juliol es va aprovar l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona- Formació a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Atès que l’adscripció abans esmentada obeeix a la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les 
necessitats actuals d’agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB. 
  
Vist que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la 
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, 

gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement. 
  
Atès que per acord del Consell Social de data 19 de juliol de 2017 es va donar conformitat al canvi de titularitat de 
l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera que passa de Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus SA a la 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la societat 
titular anterior en relació amb els convenis subscrits amb la UAB. 

  

Vist l’acord del Patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de data 26 de febrer de 2018 pel qual s’aprova la 
desadscripció a la UAB de l’Escola Universitària de Turisme I Direcció Hotelera, així com la integració dels 
ensenyaments impartits per aquesta Escola a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació 
(fUABf), adscrita a la UAB, segons consta en el document 1. 
  
Vistos els termes de la proposta de conveni de desadscripció, segons consta en el document 2. 
  

Vist l’article 11 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 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
  

Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que regula l’adscripció 

i desadscripció de centres a les universitats públiques de Catalunya. 
  
Vist l’article 88, apartat b, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 
correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels centres 
docents universitaris. 
  
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB. 
  
Vist l’acord 58/2018  pres pel Consell de Govern reunit el 13 de juny de 2018, en relació a la desadscripció de 

l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
  

Vist l’acord CA 22/218 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica de 19 de juny de 2018  que estableix informar 
favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la proposta de desadscripció 
de la UAB de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera; 2) Encarregar el vicerector d’Economia i de 
Campus l’execució i el seguiment del punt primer i segon 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 conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS 

  
1)    Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
  
2)    Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment del punt primer i segon d’aquest 

acord. 
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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 39/2018, de 27 de juny, del Plenari del Consell Social 
 
Candidatura al Premi Alumni UAB que atorga el Consell Social de la UAB 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist que el Consell Social de la UAB ve atorgant el Premi Universitat-Empresa des de l’any 2015 i el Premi Universitat-
Societat des de l’any 2003, dins del marc de la Festa anual de l’Associació d’Amics. 
  
Vist que els premis del Consell Social, coincidint el 2018 amb la celebració del 50è aniversari de la UAB, es lliuren 
en el marc d’un acte propi d’aquest òrgan col·legiat, i que es manté el mateix format en els anys següents, d’acord 
amb l’informat al Ple del Consell Social pel president del Consell Social. 

  

Atesa la voluntat d’ampliar els premis del Consell Social amb el Premi Alumni UAB i atorgar-lo en el marc de l’acte 
propi del Consell Social, a una persona per la seva reconeguda trajectòria amb l’objectiu de fomentar la seva 
aproximació amb la UAB i generar possibles sinergies d’interès amb la Universitat. 
  
Vista la proposta del president del Consell Social, d’acord amb la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa i la 
Comissió Societat-Universitat, així com amb la persona representat de la Fundació Alumni UAB, es proposen dues 
candidatures, per ordre de preferència en previsió que a la primera no li fos possible atendre el compromís, que són 

la senyora Carla Simó i Pipó i la senyora Lidia Heredia i Soler. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS 
  

Aprovar les candidatures al Premi Alumni UAB que atorga el Consell Social segons el següent ordre de preferència: 

  
1)   Senyora Carla Simón i Pipó, ex alumne graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per la seva valuosa trajectòria com a jove cineasta i per la seva contribució, des de l’àmbit cinematogràfic, 
a la cultura del país, projectant-la tan a nivell nacional com internacional i amb una clara contribució activa de la 
dona a la indústria cinematogràfica. 
 

2)   Senyora Lidia Heredia i Soler, ex alumne graduada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, per la seva dilatada i rigorosa trajectòria com a periodista en els diferents mitjans de comunicació – 
televisió, ràdio  i premsa escrita-, en exercici de la transparència informativa  i compromís per als valors en l’àmbit 
social. 
 
 

I.2. Comissions del Consell Social 

 

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

 
Acord 17/2018, de 19 de juny de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 10 de maig de 2018. 
 
ACORDS 
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 10 de maig de 2018. 
 

Presentació de les línies estratègiques de la certificació institucional a la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

En el marc de la sol·licitud presentada en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 10 de 
maig de 2018, en la reunió de la Comissió Acadèmica del proper dia 19 de juny, s’informarà sobre les línies 
estratègiques de la certificació institucional a la UAB. 
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Acord 18/2018, de 19 de juny de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Modificació de títols de grau. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la petició de modificació de la denominació de títols de grau . 
  
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 52/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 pel qual s'estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la modificació dels títols de grau següents: 

  
- Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient, que passa a denominar-se Grau en Geografia,      
Medi Ambient i Planificació Territorial. 
 
- Grau en Matemàtica Computacional, que passa a denominar-se Grau en Matemàtica Computacional i 
Analítica de Dades. 

  

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

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

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

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

1. Aprovar la modificació dels títols de grau en: 
  

- Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient, que passa a denominar-se Grau en Geografia,      
Medi Ambient i Planificació Territorial. 
 
- Grau en Matemàtica Computacional, que passa a denominar-se Grau en Matemàtica Computacional i 
Analítica de Dades. 

 
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. 
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Acord 19/2018, de 19 de juny de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de màster universitari. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent( document 
1 i document 2) , acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB pel 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 53/2015 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de juny el qual estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
 

- Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies 
  

SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 

seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels ACORDS 
primer i segon. 
  
QUART.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
                                                                      
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,  

  
ACORDS 

  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1. Aprovar la creació del títol de màster universitari següents: 

  
- Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies 
 
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 20/2018, de 19 de juny de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Modificació de títols de màster universitari. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Atesa la petició de modificació de denominació de títols de màster universitari presentada pel centre corresponent. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
  

Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 
  
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
  

Vist l'acord 54/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de juny que estableix: 

  
PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent: 
  

- Màster universitari en Traducció, Mediació i Estudis Interculturals, que passa a denominar-se màster 
universitari en Traducció i Estudis Interculturals. 

  
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

                                                                      

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

ACORDS 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1. Aprovar la modificació del títol de màster universitari següents: 
 

-  Màster universitari en Traducció, Mediació i Estudis Interculturals, que passa a denominar-se màster 

universitari en Traducció i Estudis Interculturals. 
 

 
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 21/2018, de 19 de juny de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de màsters propis i diplomes de postgrau  nous. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat presentades 

a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes de creació 
reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols ( document 1, document 2, 
document 3, document 4).  
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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. 

 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
  
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l'acord 55/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de juny de 2018 el qual estableix: 

  
PRIMER.- Aprovar la creació del nou títol de màster propi següent: 
  

-  Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor . 
  
SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 

  

-  Diploma de Postgrau en Actualització en Cirurgia Plàstica. 
-  Diploma de Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil. 

  
TERCER.- Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent: 
  

-  Diploma de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals, que 
passa a denominar-se diploma de Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals. 

 
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. 
  
Atesa la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua. 
  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

1)    Aprovar la creació del nou títol de màster propi següents: 
  

-  Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor . 
  
2)    Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
  

-  Diploma de Postgrau en Actualització en Cirurgia Plàstica. 
-  Diploma de Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil. 

  
3)    Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent: 
  

-  Diploma de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals, que 
passa a denominar-se diploma de Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals. 

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

5)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 22/2018, de 19 de juny de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Desadscripció de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vist que per l’ORDRE EMC/208/2016, de 21 de juliol es va aprovar l’adscripció de l’Escola Fundació Universitat 

Autònoma de Barcelona- Formació a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Atès que l’adscripció abans esmentada obeeix a la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les 
necessitats actuals d’agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB. 
  
Vist que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la 
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, 

gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement. 

  
Atès que per acord del Consell Social de data 19 de juliol de 2017 es va donar conformitat al canvi de titularitat de 
l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera que passa de Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus SA a la 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la qual se subroga en tots els drets i deures derivats de la societat 
titular anterior en relació amb els convenis subscrits amb la UAB. 
  
Vist l’acord del Patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de data 26 de febrer de 2018 pel qual s’aprova la 

desadscripció a la UAB de l’Escola Universitària de Turisme I Direcció Hotelera, així com la integració dels 
ensenyaments impartits per aquesta Escola a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació 
(fUABf), adscrita a la UAB, segons consta en el document 1. 
  
Vistos els termes de la proposta de conveni de desadscripció, segons consta en el document 2  
  

Vist l’article 11 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 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
  
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que regula l’adscripció 

i desadscripció de centres a les universitats públiques de Catalunya. 
  
Vistos els articles 88, apartat b, i 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB, que estableix que 

correspon a la Comissió Acadèmica informar el Ple del Consell Social sobre la proposta de desadscripció dels centres 
docents universitaris. 

  
Vist l'acord 58/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de juny eque estableix: 
  
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 

            
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i 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. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta de l’Equip de Govern de la UAB. 

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

 
1. Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
2. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment del punt primer i segon 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 23/2018, de 19 de juny de 2018, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
  
Distribució de les beques de col·laboració amb departaments convocades per al curs 2018-2019 pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, dels criteris aplicats per a la distribució i els criteris d’assignació de beques vacants. 

  

Vist que el 13 de juny de 2018 es rep un escrit de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i 
Universitats, signada pel Director General de Planificació i Gestió Educativa adreçat al  president del Consell Social 
(document 1) , en el qual: 
  

-     S’informa que a la UAB li seran adjudicades 65 beques – col·laboració amb departaments per a la 
convocatòria 2018-2019. 
-       La quantia de la beca és de 2.000 euros. 

-       S’indica que properament es publicarà en el BOE la convocatòria de les beques-col·laboració per al 
curs 2018-2019. 
-       Es comunica que la normativa atribueix al Consell Social la competència de distribuir les esmentades 
beques entre els diferents departaments, concretant el nombre que correspongui per a cadascun d’ells i 
afegint una relació prioritzada de, almenys, un 10% més per al supòsit d’una eventual insuficiència de 
candidats per a les beques inicialment assignades. 

-       S’estableix que abans del 2 de juliol de 2018 aquesta distribució haurà de ser publicada per la universitat 

i tramesa a la Subdirecció General de Beques i Ajuts a l’Estudi i Promoció Educativa. 
  
Vist que d’acord amb l’exposat en el paràgraf anterior, cal procedir a establir els criteris de distribució de les beques  

– col·laboració entre els diferents departaments de la UAB. 
  
Vista la documentació justificativa i de proposta de distribució ( document 2 i document 3) presentada pel cap de 

l’Àrea d’Afers Acadèmics de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
   
ACORDS 
  
a)   Aprovar, per al curs 2018-2019, els criteris pel repartiment entre els departaments de la UAB de les beques de 

col·laboració en departaments que el Ministeri assigna a la UAB en la convocatòria per al curs 2018-2019. Aquests 
criteris estableixen el següent: 

  
1)    S’atorga una beca a cada departament que ho hagi sol·licitat.  
  
2)    Les beques que puguin quedar  vacants d’assignació un cop aplicat el criteri 1, es repartiran entre les 

diferents àrees de coneixement de manera proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els 3 
darrers anys. 
  
3)    Dins de cada Àrea de Coneixement s’assignen les beques extra entre els departaments de manera 
proporcional al nombre de sol·licituds vàlides rebudes en els darrers 3 anys. S'empra el mètode de la resta 
més alta. 
  

4)    En cas d'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 2017-
2018. Si continua l'empat s'assigna la beca al departament amb més sol·licituds vàlides presentades el curs 
2016-2017. 

  

b)   Aprovar l’assignació concreta del nombre de beques-col·laboració adjudicades a la UAB per part del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport entre els diferents departaments de la Universitat (convocatòria 2018-2019), d’acord 
amb el que consta en el document 3. 
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c)   Aprovar els criteris de reassignació de beques-col·laboració entre departaments en el cas de disposar de places 
vacants una vegada assignades les sol·licituds vàlides (convocatòria 2018-2019), que  estableixen el següent: 

  
1)    Els departaments s’ordenaran pels àmbits de coneixement, segons llista adjunta que consta en el 
document 3. 
  
2)     S’assignarà la plaça vacant a la persona amb major puntuació total, d’entre els sol·licitants sense plaça 
assignada del mateix àmbit de coneixement. 

 
3)    En el cas que no quedessin sol·licituds vàlides en el mateix àmbit de coneixement, s’assignarà la plaça 
a l’àmbit de coneixement amb major nombre de sol·licituds vàlides d’aquesta convocatòria. 

  
d) Comunicar aquest acord a la Subdirección General de Becas, Ayudas al Estudio y Promoción Educativa del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Oficina d’Afers 

Acadèmics de la UAB. 

 
 
 

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

 
Acord 51/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió del dia 10 de maig de 2018  

 
ACORDS 
 
Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 10 de maig de 2018. 
 

 
Acord 52/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Informe al Consell de Govern sobre la proposta de participació de l’empresa AWEC, S.L. com empresa de base 
tecnològica de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Pol Llonch Obiols dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics 

de la UAB en relació amb la participació de la UAB en l’empresa “AWEC, S.L.” dedicada a l’assessorament i la 
innovació en l’àmbit del benestar animal als sectors ramaders i animals de companyia, a la industria de la 
biotecnologia i a les institucions zoològiques. 
  
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 “AWEC, S.L.” (document 1 –document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del Consell 

Social-). 
  
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 (document 2 – document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del 
Consell Social -). 
  
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 8 de maig de 2018 pel qual s’emet informe preliminar 

en què valora la proposta presentada (document 3- document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del 
Consell Social -) on es proposa la participació en el capital social de AWEC mitjançant l’aportació de 1.000 euros 
representatius del 10 per 100 del capital social de la companyia. 
  
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. 

 

Vist l’acord 9/2018 pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de 
Govern reunida el 18 de maig, que estableix el següent: PRIMER.- Emetre proposta favorable per aprovar la 
participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “AWEC, S.L.”, a través de la 
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subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10 % del capital social 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 “AWEC, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, respectant els condicionaments establerts pel comitè ad-hoc en sessió de 
8 de maig de 2018. SEGON.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan 
perquè pugui emetre, si escau, l’informe escaient.  
 
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS.  
 

QUART.- Comunicar els presents ACORDS al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
  
ACORDS 

  

1. Informar favorablement al Consell de Govern de la UAB sobre la proposta de participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “AWEC, S.L.”, a través de la subscripció de participacions 
socials de 300 euros, equivalent al 10 % del capital social 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 (document 3), reconeixent-ne a “AWEC, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, respectant els condicionaments establerts pel comitè ad-hoc en sessió de 8 de maig de 
2018. 

 
2. Comunicar el punt 1 d’aquest acord al Consell de Govern de la UAB i elevar les actuacions a aquest òrgan per tal 
que exerceixi les seves competències. 
 
3. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 

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

lo efectiu. 
 
 
Acord 53/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Memòria econòmica, balanç de situació, compte de resultats i liquidació del pressupost de la UAB corresponents a 

l’exercici anual a 31 de desembre de 2017. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus en relació amb la memòria econòmica, el balanç de situació, 
el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 
2017 (document 1). 

  
Vist l’article 216.2 dels Estatuts de la UAB, que estableix que l’elaboració de la memòria econòmica, el balanç i el 

compte de resultats correspon a la Gerència, d’acord amb l’Equip de Govern, i que la seva aprovació correspon al 
Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
  
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 

orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que correspon al Consell social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals. 
  
Vistos els articles 89.e, 97 i 161 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  

Vist el que disposa l’article 28. 2 lletra e) i 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social pel que 
fa a les competències per aprovar la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB. 
  

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Vist l'acord 51/2018 pres pel Consell de Govern de la UAB de 13 de juny que estableix: PRIMER. Donar la conformitat 
a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponents a l’exercici anual  de 31 de desembre de 2017, que s’annexa ;SEGON. Elevar aquest acord al Consell 

Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al 
gerent l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS; QUART. Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent 
d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
  

ACORDS 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
  
1)    Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la 
Universitat Autònoma de Barcelona corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2017, i donar-se per 

assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria i l’informe de gestió de la UAB, d’acord amb el que consta en el 

document 1.   
  
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord. 
  
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu.. 
 

 
Acord 54/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Liquidació del pressupost del Consell Social del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 
2017. 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 34 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vist l’article 28.2.e del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB que estableix que li 
correspon a la Comissió Econòmica, informar al Ple del Consell Social, sobre la liquidació del pressupost del Consell 
Social. 
  
Vist l’article 33, apartat 2, del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB, que estableix 
que el pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior liquidació els 

aprova el Ple del Consell Social, a proposta del president i amb l’informe previ de la Comissió Econòmica. 
  

Vista la proposta del president del Consell Social en relació a la liquidació del pressupost del Consell Social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici 2017 (document 1). 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

  
ACORDS 
  
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de liquidació del pressupost del Consell Social de 
la Universitat Autònoma de Barcelona per a l’exercici de 2017, d’acord amb el que consta en el  document 1.. 
 
 

Acord 55/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de l’any 2017. 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
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Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre el seguiment del Pla  d’Inversions Universitàries 
per a l’exercici de 2017 presentada a la Comissió d’Economia i Organització de 4 de juny de 2018 (document 1). 
  

Vist l’article 28.4 apartat d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
ACORDS 
  

La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la informació del Pla d’Inversions Universitàries de la UAB de 
l’any 2017 
 
 
Acord 56/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Protocol de la UAB per la gestió de les compres menors segons la Llei 9/2017 de Contractes del Sector. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP), la qual comença  a desenvolupar efectes a partir del 9 de març de 2018. 
  

Vist el que disposa l’article 118 apartat 3 de l’esmentada Llei pel que fa al règim jurídic dels contractes menors. 
  
Atès que l’esmentat precepte requereix justificar a l’expedient de contractació propi dels contractes menors dos 
circumstàncies: (i) que no es fraccioni l’objecte del contracte per eludir les normes de contractació pertinents; i (ii) 
que el contractista amb el qual es pretén contractar no hagi formalitzat contractes menors que individual o 
conjuntament superin el llindar establert. 

  

Atès que diferents Juntes Consultives de Contractació Administrativa han emès informes en els quals interpreten el 
precepte transcrit de forma diferent. 
  
Atesa la voluntat d’aquesta universitat de canalitzar la pràctica totalitat de les compres inferiors a 40.000 € en 
contractes d’obres i a 15.000 € en contractes de serveis i de subministrament, per sistemes alternatius als contractes 
menors (ie. ACORDS marc, sistemes dinàmics d’adquisició, contractes oberts simplificats sumaris i compres 

centralitzades). 
  
Atesa la dificultat immediata de tenir preparats aquests sistemes alternatius d’adjudicació de contractes degut al 
termini reduït de vacatio legis de la LCSP i a la falta de disponibilitat pressupostària per dedicar els recursos 
imprescindibles destinats a obtenir els mitjans tècnics electrònics adients per a la substanciació de la contractació 
administrativa electrònica. 
  

Atès el gran volum de compres menors que en l’actualitat realitza la Universitat, les quals es gestionen i aproven de 
forma descentralitzada per vicegerents i director d’arquitectura i logística, director de tecnologies de la informació i 

comunicació; administradors de centres; caps d’àrea; caps d’oficina i directors de serveis; prèvia autorització del 
responsable del centre de cost, la qual cosa posa de manifest la necessitat d’aprovar un protocol de gestió de les 
compres menors en el període transitori comprés entre l’entrada en vigor de la LCSP i  el moment en que la 
universitat hagi pogut endegar tots els sistemes d’adjudicació de contractes alternatius als contractes menors. 

  
Vist l’article 28.4 apartat d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Vist l’acord 57/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de juny que estableix: Primer.- Aprovar 
el Procediment per a la gestió de compres menors a proveïdors que han superat el llindar en aplicació de la nova 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, en els termes del document annex.(Document); Segon.-  Elevar aquest acord al 
Consell Social perquè exerceixi les seves funcions; Tercer.- Comunicar a tots els vicegerents, el director 

d’Arquitectura i Logística, el director de Tecnologies de la Informació i Comunicació; administradors de centres; caps 
d’àrea; caps d’oficina i directors de serveis la present resolució. 
   
Vista la conformitat de la vicegerent d’Economia i la proposta del vicerector d’Economia i de Campus. 

  
Vist l’informe favorable del gabinet jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
ACORDS 

  
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del procediment per a la gestió de compres menors a proveïdors 
que han superat el llindar en aplicació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
  
 

Acord 57/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals per a la contractació de la pròrroga dels serveis esportius de la UAB. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

Vist el Certificat emès en data 14 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 

suficient per atendre la despesa corresponent a la primera pròrroga de la contractació número CONSU-1/2016- 
SERVEIS ESPORTIUS de la UAB(document 1 i document 2). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 13/2018, de 23 de maig de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

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

  

Vist el que disposa  l’article 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 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 4 de juny de 
2018, que estableix el següent: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la primera pròrroga 
dels serveis esportius de la UAB,  contracte número CONSU-1/2016- SERVEIS ESPORTIUS de la UAB i l’existència 
de crèdit suficient per atendre-la, segon document  que s’annexa.(Document 1 i document 2) ;SEGON.   Elevar 
aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables 
dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions 
  
ACORDS 

  
1. Aprovar les despeses pluriennals per a la primera pròrroga dels serveis esportius de la UAB, contracte número 
CONSU-1/2016-SERVEIS ESPORTIUS de la UAB i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que 
consta en el documents 1 i document 2.  
2. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 

 
Acord 58/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals per a la contractació de la tercera pròrroga de l’Acord Marc de subministrament de publicacions 

monogràfiques per a les biblioteques. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
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Vist el Certificat emès en data 7 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la tercera pròrroga de l’Acord Marc núm. CONSU-8/2015-

SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS MONOGRÀFIQUES PER A LES BIBLIOTEQUES (document 1 i document 2). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 13/2018, de 23 de maig de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

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

  

Vist el que disposa  l’article 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 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 4 de juny de 
2018, que estableix el següent: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la tercera pròrroga de 
l’Acord Marc núm. CONSU-8/2015-SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS MONOGRÀFIQUES PER A LES 
BIBLIOTEQUES i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, segon document  que s’annexa. (Document 1, 
document 2) ;SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. 
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 

d’aquests ACORDS. 

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

  
1. Aprovar les despeses pluriennals per a la tercera pròrroga de l’Acord Marc núm.CONSU-8/2015-
SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS MONOGRÀFIQUES PER A LES BIBLIOTEQUES i l’existència de crèdit suficient 
per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 1 i document 2.  
 
2.   Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 

 
 

Acord 59/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018. 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’acord PLE 13/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 23 de maig, en virtut del qual s’aprova el pressupost 
de la UAB per a l’exercici 2018. 
  
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost que està previst 

aprovar per a l’exercici 2018 en la sessió plenària de 23 de maig de 2018. 
  
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2018 presentat per la Gerència 
(document 1). 

  
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
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Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 

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

1. La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 31 de 
maig de 2018. 
 
2. Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2018 de la UAB, d’acord amb 
el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 

  

Acord 60/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Participació de la UAB a l’Associació “Conferència Nacional de Degans de Teràpia Ocupacional”. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat per tal que la Universitat Autònoma de 

Barcelona participi en l’Associació “Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional” (Associació) amb CIF 
G-87265187. 
 
Atès que l’Associació és una entitat sense ànim de lucre, subjecte a la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, de dret 
d’associació i als seus estatuts, que té per objecte: a) L'anàlisi i la reflexió dels principis, mètodes, programes i línies 
de desenvolupament dels processos d'ensenyament i aprenentatge en Teràpia Ocupacional en els nivells de grau, 

postgrau i de formació contínua; b) La participació i discussió, tant en l'esfera nacional com internacional, al voltant 

dels criteris d'organització, recursos formatius, admissió d'estudiants, elaboració de plans d'estudis, relacions amb 
el sistema sanitari, programes d’intercanvi, investigació i en general, en totes les qüestions que es considerin 
rellevants per a la formació dels terapeutes ocupacionals. C) La formulació de propostes i recomanacions generals 
davant els organismes competents de l'Administració de l'Estat; d) La difusió de coneixements, idees i punts de vista 
relacionats amb la funció docent i investigadora dels centres universitaris entre professionals de la salut, membres 
dels cossos docents de l'Estat, claustres de professors, estudiants i opinió pública en general; e) L'establiment de 

vincles o relacions normals amb Associacions Nacionals o Internacionals de similar naturalesa i finalitat; f) 
L'establiment de vincles o relacions normals amb Associacions i Col·legis Professionals de Terapeutes Ocupacionals 
(art. 6)- (document 1). 
 
Atesa la valoració estratègica realitzada pel responsable polític de la proposta perquè la Universitat participi en 
aquesta Fundació (document 2). 
 

Atesa la valoració econòmica lliurada per la Vicegerència d’Economia (document 3, document 4). 
 

Atesa la valoració jurídica lliurada pel gabinet jurídic (document 5). 
 
Vist l’article 88 apartat f, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 62/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de juny de 2018 que estableix: PRIMER.- Aprovar 
la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’Associcació  “Conferencia Nacional de Decanos de 
Terapia Ocupacional” amb CIF G-87265187; SEGON.- Elevar al Consell Social els presents ACORDS, per tal que 

exerceixi les seves competències; TERCER.- Encarregar el vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució 
i el seguiment d’aquests ACORDS; QUART.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerenta d’Ordenació 
Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i la documentació justificativa de la part expositiva de l’acord,  
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ACORDS 
  
1. Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’Associcació “Conferencia Nacional de Decanos 

de Terapia Ocupacional” amb CIF G-87265187. 
 
2. Encarregar el vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment 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 61/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 
Atès que per Acord del Govern de la Generalitat núm.173/2013, de 10 de desembre, es ratificà la dissolució del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per absorció per part del Consorci Centre de Serveis 
Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i es va aprovar la modificació dels Estatuts d'aquest, que passa a 
denominar-se Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb objecte institucional la compartició o 
mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les 
entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia 

i l’eficiència i integrada per la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Lleida (UdL), la 
Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la 
Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat de Vic (UVic). 
 
Atès que en data 2 de juny de 2015 el Consell de Govern del CSUC va modificar els articles 1,27,28 i 29 dels seus 

estatus, en aplicació de l'obligació establerta per les lleis 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització del Sector 

Públic i altres mesures de reforma administrativa. Aquesta modificació d'estatus va ser aprovada per la UAB a través 
d'acord del Ple del Consell Social núm. PLE 25/2016, de 2 de juny. 
 
Atès que en data 1 d'octubre de 2015 el Consell de Govern del CSUC va modificar els articles 4.1, 10.1, i 15 dels 
seus estatus. Aquesta modificació d'estatuts va ser aprovada per la UAB a través d'acord del Ple del Consell Social 
núm. PLE 25/2016, de 2 de juny. 

Atès que en data 16 de maig de 2018 el Consell de Govern del CSUC ha pres l’acord de modificar els articles 4, 5.2, 
6.1, 7, 14, 15, 18 (document 1), en virtut dels quals:  
 
-      Article 4: Es preveu la baixa de la URL i de la UOC depenent de la seva naturalesa jurídica. També es preveu 
que la incorporació de nous membres del sector públic la qual cosa implicarà la seva obligació de contribuir amb les 
despeses del consorci. 
 

-      Article 5.2: S’incorporen com a entitats agregades la URL i la UOC. 
  

-      Article 6.1: Es millora la redacció dels objectius del CSUC. 
  
-      Article 7: Regula la ‘Gestió compartida de serveis comuns de les universitats de Catalunya’ ampliant l’anterior 
article 8 titulat ‘Contractacions conjuntes’. Els anteriors articles 8.1 i 8.3 coincidien amb la proposta dels articles 7.2 

i 7.4. Els principals canvis són: (i) que a la proposta de l’article 7.1 s’encomana una nova atribució al CSUC el qual 
passarà a gestionar els serveis universitaris i les infraestructures universitàries que prevegi (determini) en el marc 
de l’objectiu i de les finalitats dels propis estatuts; (ii) que es preveu (art. 7.4) l’adhesió a la central de compres de 
la Generalitat qui establirà les prestacions que siguin objecte de provisió centralitzada (art. 12.1.h de la proposta). 
  
-      Article 14: Estableix un nou sistema de ponderació de vots en virtut del qual la Generalitat ostenta el 50 % 
dels vots i l’altra 50% correspondrà a la resta d’universitats, a parts iguals.  

  
-      Article 15: La modificació del règim de prendre ACORDS del Consell de Govern afecta al de la Comissió Executiva 
per la remissió que fa l’article 15.5. 
  

-      Article 18: Es preveu un major control per part de la presidència del Consorci de les comissions que es creïn 
per gestionar les àrees temàtiques. 
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Vist l’article 64, apartat t, dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

  
Vista l’acord 63/2018 pres en la reunió del Consell de Govern de 13 de juny de 2018 que estableix:  
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) pel qual 
es modificà els seus estatuts d’acord amb el text del document 1;  
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau;  

 
TERCER.- Encarregar el gerent l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART.- Comunicar els presents ACORDS 
a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic.  
  

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

  
ACORDS 
  
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1. Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) pel qual es 
modificà els seus estatuts d’acord amb el text del document 1. 

 
2. Encarregar el gerent l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 

 

Acord 62/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2018. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Atesa la relació de contractes formalitzats en el primer trimestre de l’exercici 2018, la qual ha estat facilitada per la 

Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1). 
 

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

La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la 
UAB en el primer trimestre de l’exercici 2018. 
 
 
Acord 63/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Tarifes del Servei de Llengües de la UAB corresponents al curs 2018-2019. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa als criteris aplicats en 

la revisió de tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2018-2019 (document 1) i a la proposta de tarifes 
de l’esmentat Servei (document 2). 
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Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
 

ACORDS 
  
1.  Aprovar les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2018-2019, d’acord amb el que consta en el 
document 2. 
  
2. Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

 

 
Acord 64/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Preus de les assignatures incloses al Programa UAB Barcelona Summer School per al curs acadèmic 2017-2018.  
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vista la proposta presentada per la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a l’aprovació, si escau, dels preus 
de les assignatures incloses a la UAB Barcelona Summer School per al curs acadèmic 2017-2018 (document 1). 
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
  

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

  
ACORDS 
  
1. Aprovar els preus de les assignatures incloses al programa UAB Barcelona Summer School per al curs acadèmic 
2017-2018 per a l’alumnat de la UAB de qualsevol nivell d’estudis, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  

2. Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 65/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de maig de 2018. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

  
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 31 de maig de 2018 (document 1 i document 2). 
  

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

  
1. Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de maig de 2018, d’acord amb el que consta 
en el document 2. 
  

2. Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 66/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any 

2018. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

  
Vist l’article 98 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 124.1 dels Estatuts de la UAB. 
  
Vist l’article 28.2.j i l’article 33 del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

Vist l’acord 18/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 23 de maig, pel qual s’aprova el pressupost 
del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2018, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  
Vist l’acord PLE 17/2018 pres pel Ple del Consell Social de 23 de maig, pel qual s’acorda que el Consell Social de la 
UAB col·labori, en el marc de les activitats a dur a terme durant la celebració del 50è aniversari de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en la realització d’actes sobre la pau mitjançant una aportació, en l’any 2018, de 2.000 
euros al vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, a compte de les despeses d’honoraris, desplaçament i 

allotjament del senyor Ramin Jahanblegoo. 
  
Vist que un dels actes a realitzar en el marc del 50è aniversari de la UAB l’organitza el Consell Social de la UAB i que 
les despeses de realització de l’acte s’estimen en 3.000 euros. 
  
Vista la disponibilitat pressupostària. 

  

Vista la proposta que es presenta en el document 1 corresponent a l’acord CE 122/2017. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del  president del Consell Social  
  
ACORDS 
  

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta de modificació de crèdit del pressupost del Consell 
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
 
Acord 67/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2018-2019, dels màsters propis: Màster en 
Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat, i Màster en Direcció de Centres 

per a la Innovació Educativa. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  

Vist l’acord CE 57/2017 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 7 de juliol, pel qual s’acorda 
aprovar els Preus del estudis propis de la UAB i l’Adequació de determinats preus regulats pel Decret que fixa els 
preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i preus per altres serveis per al 
curs acadèmic 2017-2018. 
Vist que a l’apartat 4 d’aquest document, sobre Altres estudis de postgrau, s’estableix que: 
  

- Excepcionalment, per a propostes del curs acadèmic 2018-2019, es podrà sol·licitar a la Direcció de l'Escola 

de Postgrau la disminució del preu mínim per a la formació pròpia (màster o diploma de postgrau) del curs 
acadèmic 2018-2019, en el benentès que els preus sempre hauran de ser superiors als preus estàndard UAB 
dels màsters oficials, i que garantiran que l’estudi sigui autofinançable. 
 

- La sol·licitud ha d'anar acompanyada d’una documentació que justifiqui la petició de forma exhaustiva, en 
torn a quatre eixos: acadèmic, estratègic, econòmic i de mercat. L’Escola de Postgrau elaborarà un informe 
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sobre les propostes de disminució de preu mínim i el presentarà a la Comissió Econòmica del Consell Social 
per a la seva aprovació.” 

  

Vista la sol·licitud de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua en relació a la proposta de 
disminució excepcional del preu mínim del crèdit dels títols propis següents, pel curs acadèmic 2018-2019: Màster 
en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els Àmbits del Dret Privat, i Màster en Direcció de 
Centres per a la Innovació Educativa 
  
Vist l’informe justificatiu de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua sobre les sol·licituds de 

disminució del preu mínim per màsters propis pel curs 2018-2019 (document 1), i els informes emesos per la direcció 
d’ambdós estudis (document 2 i document 3). 
  
Vist l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
  
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

 
 
ACORDS 
 
1. Aprovar, pel curs acadèmic 2018-2019, la disminució excepcional del preu mínim del crèdit dels títols propis 
següents, que queda fixat segons consta a continuació: 
  

- 47 euros/crèdit per al màster propi en Mediació: Especialitat en Mediació Familiar i en Mediació en els 
Àmbits del Dret Privat, el responsable del qual és la Facultat de Ciències de l’Educació. 
  
- 47 euros/crèdit per al màster propi en Direcció de Centres per a la Innovació Educativa, el responsable del 
qual és el Departament de Pedagogia Aplicada. 

  

2. Condicionar el punt primer d’aquest acord a que la coordinació dels estudis presenti un pressupost ajustant les 

partides de despeses de forma justa i coherent amb l’excepcionalitat autoritzada. 
  
3. Instar a que la coordinació dels estudis, en l’any 2018, iniciï els tràmits orientats a incloure, si escau, els estudis 
en l’oferta oficial de màsters de la UAB per poder-los oferir amb la major immediatesa possible. 
  
4. Establir la restricció de que les persones que desenvolupin tasques de direcció i/o de coordinació en els estudis 

contemplats en el punt primer d’aquest acord puguin percebre un màxim de 1.000 euros cadascú per aquestes 
funcions. 
  
5. Comunicar aquest acord a la directora de l’Escola de Postgrau i a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB, 
als efectes de les gestions que siguin oportunes 
 
 

I.2.3. Comissió Societat-Universitat 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 01/2017, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Acta de la sessió del dia 27 de novembre de 2017. 
 
ACORDS 
 

Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 27 de novembre de 2017 
 
 
Acord 02/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Estat del projecte “Estudi d’impacte del programa Argó: l’Orientació per l’Ocupabilitat” 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

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

Vist que el Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre de 2016 pren l’acord PLE 82/2016 que, entre d’altres, 
aprova destinar en l’any 2017 6.000 euros al projecte “Estudi d’impacte del programa Argó: l’Orientació per 
l’Ocupabilitat”. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat de 18 de juny de 2018 
s’informarà sobre l’estat del projecte “Estudi d’impacte del programa Argó: l’Orientació per l’Ocupabilitat”, segons 

consta en el document 1 ,  
  
ACORDS 
  
La Comissió Societat Universitat del Consell Social es dóna per assabentada sobre l’estat del projecte “Estudi 
d’impacte del programa Argó: l’Orientació per l’Ocupabilitat”. 

Acord 03/2018, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 

 
Projecte de finançament de la representació de la UAB en les competicions esportives internacionals de la Xarxa 
YERUM (Young European Research Universities Network) 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 

les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 
  
Vist que el Ple del Consell Social reunit el 20 de desembre de 2017 pren l’acord PLE 98/2017 pel qual s’aprova 
destinar, en l’any 2018, 8.980 euros pel finançament de la representació de la UAB en les competicions esportives 
internacionals de la Xarxa YERUN, YOUNG EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES NETWORK. 

  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat de 18 de juny de 2018 
s’informa (document 1) sobre el projecte de finançament de la representació de la UAB en les competicions 
esportives internacionals de la Xarxa YERUM, YOUNG EUROPEAN RESERARCH UNIVERSITIES NETWORK, i 
 
ACORDS 
  

La Comissió Societat Universitat del Consell Social es dóna per assabentada del projecte de finançament de la 
representació de la UAB en les competicions esportives internacionals de la Xarxa YERUM (Young European Research 
Universities Network). 
 
 
Acord 04/2017, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 

Estat del projecte “CRM- Alumni  UAB” 
  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
  
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 

les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 
  
Vist l’acord PLE 55/2015 pres pel Ple del Consell Social reunit el 28 d’octubre, en virtut del qual s’acorda destinar 
39.500 euros a la UAB per al projecte Alumni de la UAB en concepte de l’adquisició i desenvolupament d’una base 
de dades ordenada i una eina de comunicació (CRM) que permeti gestionar l’estratègia de màrqueting d’acord amb 
els objectius d’Alumni UAB. 

  
Vist que en la reunió de la Comissió Societat-Universitat de  7 de març de 2017 s’informa sobre l’estat de l’esmentat 
projecte a la data indicada, el qual es troba en curs. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat de 18 de juny de 2018 
s’informa sobre l’estat actual del projecte “CRM- Alumni UAB”, i  
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ACORDS 
  
La Comissió Societat Universitat del Consell Social es dóna per assabentada sobre l’estat actual del projecte “CRM-

Alumni UAB”. 
 
 
Acord 05/2017, de 18 de juny de 2018, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
Projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica UAB” 

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

l’activitat universitària. 

  
Vist que el Ple del Consell Social reunit el 21 de desembre de 2016 pren l’acord PLE 82/2016 que, entre d’altres, 
aprova destinar en l’any 2017 15.000 euros al projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica Social UAB”. 
  
Vist que en les reunions de la Comissió Societat-Universitat de 6 de juny i 7 de novembre de 2017 s’informa sobre 
l’estat de l’esmentat projecte a la data indicada, el qual es troba en curs. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat de 18 de juny de 2018 
s’informarà, d’acord amb el document 1, document 2, document 3, document 4, document 5, i document 6, sobre 
els resultats del projecte “UAB-Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica Social UAB”, i  
  
ACORDS 
  

La Comissió Societat-Universitat del Consell Social es dóna per assabentada sobre els resultats del projecte ““UAB-

Emprèn, Emprenedoria Social i Ètica Social UAB”. 
 
 

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

 
Acord 04/2018, de 12 de juny de 2018, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 
1. Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 7 de març de 2018 

  
ACORDS 
  
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 7 de març de 2018. 
  
2. Informació sobre el projecte Smart Money  

 
Vist l’acord PLE 98/2017 pres pel Ple del Consell Social de 20 de desembre, el qual, entre d’altres, estableix destinar 
2.200 euros per a les despeses de difusió i acte institucional de l’acte de clausura de la convocatòria Smart Money 
2017. 
  
Vist l’interès de conèixer l’estat actual del projecte i les previsions de finalització del mateix, així com la conveniència 
de debatre sobre els aspectes de la convocatòria 2019 del programa. 

  
A la vista de les consideracions exposades, a la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 12 de juny de 
2018 es tracta la informació referida en el paràgraf anterior. 
 
3. Informació sobre el projecte hub b30  
 
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 b30. 

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 b30 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 
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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 l’acord 08/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 d’abril, el qual estableix 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. 
Vist l’interès de conèixer l’estat actual del projecte i les previsions de finalització del mateix. 
  
A la vista de les consideracions exposades, a la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 12 de juny de 

2018 es tracta la informació sobre el projecte Hub b30. 
 
 

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

 
Acord 49/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 3 de maig de 2018. 
 

Acord 50/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Declaració del Consell de Govern sobre la llibertat ideològica i d’expressió a la UAB 
 
Davant de les acusacions de presumpta vulneració del dret a la llibertat d’expressió i d’altres drets fonamentals per 
part de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell de Govern expressa la seva confiança en l’Equip de Govern 

i el seu compromís amb la defensa de tots els drets fonamentals. En aquest sentit, manifesta que la judicialització 
sistemàtica dels conflictes interns de la Universitat és innecessària i en dificulta la gestió amb els recursos de la 
institució.  
 
El Consell de Govern reitera que la Universitat Autònoma de Barcelona és i continuarà sent un espai de llibertat i 

que la tolerància i el respecte per la pluralitat ideològica són irrenunciables.  
 

 
Acord 51/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del gerent d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació 
del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2017. 
 
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel 

que fa al pressupost de les universitats. 
 
Vist l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 d’octubre, d’Universitats pel que fa a la programació i pressupost. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i que 

la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 
Atès que en sessió celebrada el 4 de juny de 2018, la Comissió d’Economia i d’Organització ha informat 
favorablement sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la 
UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2017. 
 
Vist l'article 3, lletra w)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 

Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat els 
següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Donar la conformitat a la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació 
del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual  de 31 de desembre de 2017, que s’annexa. [Document] 

http://www.uab.cat/doc/Informe_memoria_economica_2017_CG130618
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SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS. 

 
QUART. Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord 52/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 

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

Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la modificació de títols universitaris oficials. 

 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials.  
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre modificació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.  
 
Atès que la proposta de modificació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió 
d’Afers Acadèmics de 22 de maig de 2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels títols de grau següents: 
 

- Grau en Planificació Territorial, Geografia i Medi Ambient, que passa a denominar-se Grau en Geografia, 
Medi Ambient i Planificació Territorial. 
- Grau en Matemàtica Computacional, que passa a denominar-se Grau en Matemàtica Computacional i 
Analítica de Dades. 
 
SEGON.- Elevar l'aprovació de la modificació dels títols 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  53/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació de títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de 
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. 
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Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 

 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màster universitari. 
 

Atès que la proposta de creació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de maig 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 màster universitari següent: 
 
- Recerca en Estudis Internacionals/Research Master in International Studies  
SEGON.- Elevar l'aprovació de la creació del títol de màster universitari al Consell Social per tal que exerceixi les 

seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels ACORDS 
primer i segon. 
 
QUART.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord 54/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de modificació de denominació de màster universitari presentada pel centre corresponent. 
 

Vist l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre creació de títols 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre la modificació de denominació de màsters universitaris. 

 
Atès que la proposta de modificació de títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 22 de maig de 2018. 
 

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

PRIMER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent: 
 
 Màster universitari en Traducció, Mediació i Estudis Interculturals, que passa a denominar-se màster 
universitari en Traducció i Estudis Interculturals. 

 
SEGON.- Elevar l’acord anterior al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
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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 55/2018, de 13 de juny, 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 

Atès que les propostes de creació 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 22 de maig de 2018. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 

Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del nou títol de màster propi següent: 
 
- Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor  

 
SEGON.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 
- Diploma de Postgrau en Actualització en Cirurgia Plàstica  
- Diploma de Postgrau en Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta Infantil  
  
TERCER.- Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau següent: 

 
- Diploma de Postgrau en Contractació Administrativa i Gestió dels Serveis Públics dels Ens Locals, que passa 

a denominar-se diploma de Postgrau en Contractació Administrativa dels Ens Locals  
 
 
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 56/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Ates que aquest II Pla d’Acció va ser aprovat pel Consell de Govern en data 14 de març de 2018, i ja en aquella 
sessió es va posar de manifest que els agents socials podrien presentar propostes de modificació al respecte. 

Vista la proposta de modificació del II Pla d’Acció sobre discapacitat I inclusió a la UAB presentada per la vicerectora 
d’Alumnat i d’Ocupabilitat d’acord amb les propostes de modificació presentades pels agents socials, consensuades 
per la mateixa comissió formada per personal tècnic i expert que ja va treballar la proposta de Pla d’Acció.  
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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, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del II Pla d’acció per a la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat 
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 57/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 d novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP), la qual comença  a desenvolupar efectes a partir del 9 de març de 2018. 

 
Vist el que disposa l’article 118 apartat 3 de l’esmentada Llei pel que fa al règim jurídic dels contractes menors. 
 
Atès que l’esmentat precepte requereix justificar a l’expedient de contractació propi dels contractes menors dos 
circumstàncies: (i) que no es fraccioni l’objecte del contracte per eludir les normes de contractació pertinents; i (ii) 
que el contractista amb el qual es pretén contractar no hagi formalitzat contractes menors que individual o 

conjuntament superin el llindar establert. 

 
Atès que diferents Juntes Consultives de Contractació Administrativa han emès informes en els quals interpreten el 
precepte transcrit de forma diferent 
 
Atesa la voluntat d’aquesta universitat de canalitzar la pràctica totalitat de les compres inferiors a 40.000 € en 
contractes d’obres i a 15.000 € en contractes de serveis i de subministrament, per sistemes alternatius als contractes 

menors (ie. ACORDS marc, sistemes dinàmics d’adquisició, contractes oberts simplificats sumaris i compres 
centralitzades). 
 
Atesa la dificultat immediata de tenir preparats aquests sistemes alternatius d’adjudicació de contractes degut al 
termini reduït de vacatio legis de la LCSP i a la falta de disponibilitat pressupostària per dedicar els recursos 
imprescindibles destinats a obtenir els mitjans tècnics electrònics adients per a la substanciació de la contractació 
administrativa electrònica. 

 
Atès el gran volum de compres menors que en l’actualitat realitza la Universitat, les quals es gestionen i aproven de 

forma descentralitzada per vicegerents i director d’arquitectura i logística, director de tecnologies de la informació i 
comunicació; administradors de centres; caps d’àrea; caps d’oficina i directors de serveis; prèvia autorització del 
responsable del centre de cost, la qual cosa posa de manifest la necessitat d’aprovar un protocol de gestió de les 
compres menors en el període transitori comprés entre l’entrada en vigor de la LCSP i  el moment en que la 

universitat hagi pogut endegar tots els sistemes d’adjudicació de contractes alternatius als contractes menors. 
 
Atès que en sessió celebrada el 4 de juny de 2018, la Comissió d’Economia i d’Organització ha informat  
favorablement el Procediment per a la gestió de compres menors a proveïdors que han superat el llindar en aplicació 
de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
 
Vist l'article 3, lletra w)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 

Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del gerent de la UAB. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_IIPla_Accio_discapacitat_inclusio_CG130618
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de  d’Economia i  de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Procediment per a la gestió de compres menors a proveïdors que han superat el llindar en 
aplicació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, en els termes del document annex. [Document] 
 
Segon.-  Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 

 
Tercer.- Comunicar a tots els vicegerents, el director d’Arquitectura i Logística, el director de Tecnologies de la 
Informació i Comunicació; administradors de centres; caps d’àrea; caps d’oficina i directors de serveis la present 
resolució. 
 
 

Acord 58/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 

 
Vist que per l’ORDRE EMC/208/2016, de 21 de juliol es va aprovar l'adscripció de l'Escola Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona - Formació a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Atès que l’adscripció abans esmentada obeeix a la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les 
necessitats actuals d’agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofereix la UAB. 
 

Atès que per acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017 i del Consell Social de data 19 de juliol de 
2017 es va donar conformitat al canvi de titularitat de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera que passa 
de Serveis de Turisme i d’Hostaleria Campus SA a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, la qual se subroga 
en tots els drets i deures derivats de la societat titular anterior en relació amb els convenis subscrits amb la UAB. 
  
Vist l’acord del Patronat de la Fundació Autònoma de Barcelona de data 26 de febrer de 2018 pel qual s’aprova la 

desadscripció a la UAB de l’Escola Universitària de Turisme I Direcció Hotelera, així com la integració dels 

ensenyaments impartits per aquesta Escola a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació 
(fUABf), adscrita a la UAB.  
 
Vistos els termes de la proposta de conveni de desadscripció.  
  
Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 

públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
  
Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula l’adscripció 
i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya. 
  
D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

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

 
PRIMER.- Aprovar la proposta de desadscripció de la UAB de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera. 
  
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i 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. 
 
 

 
Acord 59/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 

http://www.uab.cat/doc/Protocol_gestio_compres_menors_CG130618
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Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis i Recerca per 
a una Societat Inclusiva (CERSIN)’ promogut pel doctor Josep Maria Sanahuja Gavaldà, la qual va ser presentada 
davant el vicerector de Recerca i de Transferència.  

  
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació de les 
persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER amb fons 
externs i la proposta de Reglament. 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca. 
 
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació de data 16 de maig de 2018 pel qual es va informar favorablement la 
proposta de creació de l’esmentat Centre d’Estudis i de Recerca .  

 

Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva 
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució d’un 
Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió d’Investigació. 
 
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.- Aprovar la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis i 
Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN)’, d’acord amb la memòria i del Reglament en els termes del document 

annex. [Document] 

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

 
Acord 60/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada pel doctor Remo Suppi Boldrito dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes 
Estratègics de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa “BDCare Solutions, S.L.” dedicada a 
proveir els serveis de tractament de dades massius (Big Data) a clients i institucions que, per millorar els seus 
processos de negoci/generar coneixement de les dades emmagatzemades, necessitin d’infraestructura de 

processament de dades massius i processos d’adequació i implantació per tal objectiu. 
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 20 de març de 2018 on es proposa la participació en 

el capital social de “BDCare Solutions, S.L.” mitjançant l’aportació de 300 € representatius del 10 per 100 del capital 
social de la companyia i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la Comissió de Transferència de Coneixement i 
Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 6 d’abril del 2018 va acordar: ‘Emetre proposta favorable 
per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa “BDCare 

Solutions, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10% del capital social 
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 (ANNEX –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne 
a “BDCare Solutions, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona’. 
 
Vist l’acord CE 36/2018, de 10 de maig, de la comissió econòmica del Consell Social pel qual s’emet informe favorable 
a la participació de la UAB, a través d’UABFIRMS, S.L., en el capital social de “BDCare Solutions, S.L.”.  

 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en 
el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base 

tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 
 

http://www.uab.cat/doc/Reglament_CERSIN_CG130618
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Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern núm. 
24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació d’empreses 
de base tecnològica (EBT).  

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents  
  

ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents ACORDS, la participació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona en el capital social de l’empresa “BDCare Solutions, S.L.”, a través de la subscripció de participacions 
socials de 300 euros, equivalent al 10% del capital social 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 “BDCare Solutions, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
  
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa “BDCare Solutions, S.L.”, 
que suposa una aportació màxima de 300 €.  
 
TERCER.- 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.   
 
QUART.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, realitzi els actes següents:  
 

- 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. 

 
- 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. 

 
- 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. 

 
CINQUÈ.- 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 

“BDCare Solutions, S.L.”  en el termini d’un any aproximadament.  
 

SISÈ.- 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  61/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la petició formulada pel Deganat de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, i l'acord de la Junta de la 
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de data 16 d’octubre de 2017 pel qual se sol·licita al Consell de Govern 
el nomenament del doctor Bruno Dente, com a doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Atès que tant del currículum del candidat com de la documentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies 

que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca el fan mereixedor 
d’obtenir la distinció de doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada pel 
Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern podrà atorgar 

un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Facultat de Medicina, 
i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants. 
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Atès que la proposta de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia compleix els requisits exigits a la normativa 
abans esmentada. 
  

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

  
Primer.- Nomenar el doctor Bruno Dente, doctor honoris causa de la UAB. 
  
Segon.- Encarregar a la secretària general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 
  

Tercer.- Comunicar el present acord a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

 
 
Acord  62/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat per tal que la Universitat Autònoma de 
Barcelona participi en l’Associació “Conferencia Nacional de Decanos de Terapia Ocupacional” (Associació) amb CIF 
G-87265187. 

 
Atès que l’Associació és una entitat sense ànim de lucre, subjecte a la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, de dret 
d’associació i als seus estatuts, que té per objecte: a) L'anàlisi i la reflexió dels principis, mètodes, programes i línies 
de desenvolupament dels processos d'ensenyament i aprenentatge en Teràpia Ocupacional en els nivells de grau, 
postgrau i de formació contínua; b) La participació i discussió, tant en l'esfera nacional com internacional, al voltant 
dels criteris d'organització, recursos formatius, admissió d'estudiants, elaboració de plans d'estudis, relacions amb 

el sistema sanitari, programes d’intercanvi, investigació i en general, en totes les qüestions que es considerin 

rellevants per a la formació dels terapeutes ocupacionals. C) La formulació de propostes i recomanacions generals 
davant els organismes competents de l'Administració de l'Estat; d) La difusió de coneixements, idees i punts de vista 
relacionats amb la funció docent i investigadora dels centres universitaris entre professionals de la salut, membres 
dels cossos docents de l'Estat, claustres de professors, estudiants i opinió pública en general; e) L'establiment de 
vincles o relacions normals amb Associacions Nacionals o Internacionals de similar naturalesa i finalitat; f) 
L'establiment de vincles o relacions normals amb Associacions i Col·legis Professionals de Terapeutes Ocupacionals 

(art. 6). 
  
Atesa la valoració estratègica realitzada pel responsable polític de la proposta perquè la Universitat participi en 
aquesta Associació. 
 
Atesa la valoració econòmica lliurada per la Vicegerència d’Economia. 
 

Atesa la valoració jurídica lliurada pel gabinet jurídic. 
 

Vist l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB pel qual s’estableix la competència del Consell de Govern per proposar al 
Consell Social la participació de la Universitat en altres entitats. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat, 

el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en l’Associcació  “Conferencia Nacional de 
Decanos de Terapia Ocupacional” amb CIF G-87265187. 

 
SEGON.- Elevar al Consell Social els presents ACORDS, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 

 
QUART.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerenta d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Acord  63/2018, de 13 de juny, del Consell de Govern 
 

Atès que per Acord del Govern de la Generalitat núm.173/2013, de 10 de desembre, es ratificà la dissolució del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) per absorció per part del Consorci Centre de Serveis 
Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA), i es va aprovar la modificació dels Estatuts d'aquest, que passa a 
denominar-se Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb objecte institucional la compartició o 
mancomunació de serveis acadèmics, científics, bibliotecaris, de transferència de coneixement i de gestió de les 
entitats consorciades, per tal de, potenciant les sinergies i les economies d’escala, aconseguir millorar-ne l’eficàcia 

i l’eficiència i integrada per la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Lleida (UdL), la 
Universitat de Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la 
Universitat Ramon Llull (URL) i la Universitat de Vic (UVic). 
 
Atès que en data 2 de juny de 2015 el Consell de Govern del CSUC va modificar els articles 1, 27, 28 i 29 dels seus 

estatuts, en aplicació de l’obligació establerta per les lleis 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local i la llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Público i 
altres mesures de reforma administrativa. Aquesta modificació d’estatuts va ser aprovada per la UAB a través d’acord 
del  Consell de Govern núm. 79/2015, de 30 de setembre i per acord del  Consell Social núm. PLE 25/2016, de 2 de 
juny  
 
Atès que en data 1 d’octubre de 2015 el Consell de Govern del CSUC va modificar els articles 4.1, 10.1, i 15 dels 
seus estatuts. Aquesta modificació d’estatuts va ser aprovada per la UAB a través d’acord del  Consell de Govern 

núm. 97/2015, de 12 de novembre i per acord del  Consell Social núm. PLE 25/2016, de 2 de juny  
  
Atès que en data 16 de maig de 2018 el Consell de Govern del CSUC ha pres l’acord de modificar els articles 4, 5.2, 
6.1, 7, 14, 15, 18, en virtut dels quals:   
 

- Article 4: Es preveu la baixa de la URL i de la UOC depenent de la seva naturalesa jurídica. També es 

preveu que la incorporació de nous membres del sector públic la qual cosa implicarà la seva obligació de 

contribuir amb les despeses del consorci.  
 

- Article 5.2: S’incorporen com a entitats agregades la URL i la UOC. 
 

- Article 6.1: Es millora la redacció dels objectius del CSUC. 
 

- Article 7: Regula la ‘Gestió compartida de serveis comuns de les universitats de Catalunya’ ampliant 
l’anterior article 8 titulat ‘Contractacions conjuntes’. Els anteriors articles 8.1 i 8.3 coincidien amb la 
proposta dels articles 7.2 i 7.4. Els principals canvis són: (i) que a la proposta de l’article 7.1 s’encomana 
una nova atribució al CSUC el qual passarà a gestionar els serveis universitaris i les infraestructures 
universitàries que prevegi (determini) en el marc de l’objectiu i de les finalitats dels propis estatuts; (ii) 
que es preveu (art. 7.4) l’adhesió a la central de compres de la Generalitat qui establirà les prestacions 
que siguin objecte de provisió centralitzada (art. 12.1.h de la proposta). 

 
- Article 14: Estableix un nou sistema de ponderació de vots en virtut del qual la Generalitat ostenta el 50 

% dels vots i l’altra 50% correspondrà a la resta d’universitats, a parts iguals.   
 

- Article 15: La modificació del règim de prendre ACORDS del Consell de Govern afecta al de la Comissió 
Executiva per la remissió que fa l’article 15.5. 

 
- Article 18: Es preveu un major control per part de la presidència del Consorci de les comissions que es 

creïn per gestionar les àrees temàtiques. 
 

Vist que l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB estableix com a competències del Consell de Govern la de proposar a 
Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat els 
següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) pel qual 

es modificà els seus estatuts d’acord amb el text del document adjunt. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER.- Encarregar el gerent l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 

QUART.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

I.4. Comissions del Consell de Govern 

 

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

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 055/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 22 de maig de 2018.  
  

  

Punt 3.1. Modificació del calendari acadèmic del curs 2018-2019, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 056/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del calendari acadèmic del 

curs acadèmic 2018-2019. 
Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic de la UAB pel que fa a la programació de les proves d’accés a la 
universitat de l’any 2019; a la determinació de la franja horària i de les dates previstes  de les activitats de campus; 
a l’establiment com a períodes en què no es poden programar activitats acadèmiques els previstos per a les jornades 
de portes obertes i per a les proves d’accés a la universitat i a l’ampliació del període per a la celebració de les 
jornades d’acollida als estudiants de nou accés.  

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la delegació del Consell de Govern per modificar el calendari acadèmic del curs 2018-2019, establerta en 
l’acord 14/2018, de 14 de març.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació del calendari acadèmic del curs 2018-2019, per delegació del Consell de Govern. 
Segon.- Encarregar al Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
[Document] 
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-ne la seva difusió. 
  

Punt 4.2. Informe sobre la creació de títols de grau propi. 
  
Acord 057/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol de Grau propi que ha 
estat presentada pels centres corresponents. 

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

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_estatuts_CSUC_CG130618
http://www.uab.cat/doc/ModificacioCalendariAcademic18-19-260618
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Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que fa a la impartició d’altres ensenyaments 
conduents a l’obtenció de títols no oficials.   
Vist l’article 282.2 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 i les seves posteriors 
modificacions, sobre l’aprovació de títols propis amb altres denominacions per criteris d’interès estratègic o per 
motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes en un àmbit determinat. 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre l’aprovació d'ensenyaments i títols primer cicle.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement la creació del títol de grau propi:  

- Grau propi en Estudis de Gènere 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
   

Punt 4.3. Aprovació de memòries de grau propi, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 058/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes de memòria dels títols de Grau propi presentades pel centre corresponent, i després de revisada 

la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la 
seva aprovació. 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l’article 173 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i supressió de títols i diplomes propis de grau. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern, 
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent que condueixen a 
l’obtenció de títols oficials i de títols propis  i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de la seva l’aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels títols de grau propi, condicionat a 
l’aprovació dels títol corresponents pels òrgans competents i a la revisió tècnica per l’Oficina de Qualitat Docent: 

- Grau propi en Estudis de Gènere 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
ACORDS. 
Tercer.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 5. Aprovació de les accions propedèutiques, curs acadèmic 2018-2019. 
  
Acord 059/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les accions propedèutiques 
proposades pels centres per al curs acadèmic 2018-2019. 

Atès la necessitat d’implementar l’oferta d’accions propedèutiques per al curs acadèmic 2018-2019. 
Vist l’article 17 i següents del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la 
normativa acadèmica de caràcter general de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern 
de 19 d’octubre de 2011 i les seves posteriors modificacions, que regula les accions propedèutiques que es 
programen en aquesta Universitat amb l’objectiu de millorar els mètodes d’aprenentatge i optimitzar el rendiment 
en general, en relació amb les tasques dels i de les estudiants i permetre superar dificultats o mancances específiques 

per seguir amb normalitat una determinada titulació, i que disposa, entre d’altres, que la Comissió del Consell de 



BOUAB Núm. 163  -  Juny / 2018     pàg. 44 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Govern amb competències sobre l’ordenació acadèmica haurà d’aprovar les accions propedèutiques proposades pels 
centres. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

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

Primer.- Aprovar les accions propedèutiques per al curs acadèmic 2018-2019 següents. [Documents] 
Segon.- Encarregar al vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
ACORDS. 
Tercer.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

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

  

Punt 6.1. 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 060/2018, de 26 de juny 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 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement sobre la creació de nous títols de màster i de diplomes de postgrau propis. 

Segon.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 6.2. 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 061/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau propis 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans d’estudis 
de les diplomatures de postgrau. 

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 

http://www.uab.cat/doc/AprovacioAccionsPropedeutiquesCursAcademic18-19-260618
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els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis dels màsters i dels diplomes de postgrau 
propis següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
 

- Màster en Disseny d'Espais  
- Màster en Disseny i Edició de Producte  
- Màster en Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice  

- Màster en  Digital Strategy and Creativity  
- Màster en Benestar Animal  

- Diploma de Postgrau en Sistemes de Gestió de la Qualitat  
- Diploma de Postgrau en Creació d'Espais  
- Diploma de Postgrau en Execució i Gestió d'Espais   
- Diploma de Postgrau en Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció  

- Diploma de Postgrau en Edició de Producte  
- Diploma de Postgrau en Digital Strategy and Creativity  
 

Segon.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster i les diplomatures 
de postgrau propis següents: 

- Màster en Educació  
- Màster en Reconstructive Microsurgery  

- Màster en European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery  
- Diplomatura de Postgrau en Head and Neck Reconstructive Microsurgery  
- Diplomatura de Postgrau en Reconstructive Microsurgery of the Limb  
- Diplomatura de Postgrau en Genitourinary Reconstructive Microsurgery  

- Diplomatura de Postgrau en Breast Reconstructive Microsurgery  
 
Tercer.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 

d’aquests ACORDS. 
Quart.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 6.3. Informació sobre nous cursos d’especialització. 
  
Acord 062/2018, de 26 de juny 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. 
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ACORDS 

 
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització.[Documents] 
Segon. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment d’aquest acord. 

Tercer. Comunicar aquests ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 6.4. Informe sobre la Normativa de caràcter econòmic relativa a la formació pròpia UAB i elevació 
al Consell de Govern per a la seva aprovació, si escau. 
  
Acord 063/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la Directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua d’informar sobre la proposta de 

regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB. 
 
Atesa la necessitat de completar el marc normatiu propi de remuneracions al personal de la UAB per a la realització 
d’activitats extraordinàries, singulars i/o atípiques, i determinar quines són les activitats o les tasques que poden 
donar lloc a una retribució addicional, i quin procediment, quin concepte retributiu i amb quins límits quantitatius es 

pot acordar aquella compensació.   
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la proposta de regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació 
pròpia a la UAB.  
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 7.1. Informe sobre el conveni que regula el programa internacional conjunt conduent a l’obtenció 
del doble títol de grau en Turisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Bachelor of Arts in 
Business (BA) Innovation and Management in Tourism per la FH Salzburg (FHS). 
  
Acord 064/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’informar sobre un nou programa d'estudis 
de doble títol de grau en Turisme i en Negocis, Innovació i Administració del Turisme, vigent a partir del curs 
acadèmic 2018/2019, en el qual l’alumnat obtindrà el títol de grau en Turisme per la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el de Bachelor of Arts in Business (BA) Innovation and Management in Tourism per la FH Salzburg (FHS), 

cadascun d’ells reconegut en el país participant. 
Atès el context de la creixent demanda d'internacionalització de l'educació superior i la recerca. 
Atesa la voluntat de la FH Salzburg (FHS) i la Universitat Autònoma de Barcelona d'enfortir la relació ja existent i 
d’establir noves interaccions entre les respectives institucions. 
Havent examinat l'avantatge d'unir esforços en la creació, difusió i aplicació del coneixement, de compartir 
experiències i punts forts com a institucions innovadores amb l’objectiu d’augmentar mútuament la qualitat de 

l'ensenyament i la investigació. 
Vist que el Títol XIII inclòs al Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 
regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 
de juliol, que regula la normativa sobre programes d’estudis internacionals conjunts de grau i de màster. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 
 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio-260618
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ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentat de la signatura del conveni entre la FH Salzburg (FHS) i la Universitat Autònoma 
de Barcelona que regula el programa internacional conjunt conduent a l’obtenció del doble títol de grau en Turisme 
i en Negocis, Innovació i Administració del Turisme. [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 7.2. Modificació dels Annexos VI i VII de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
  
 
 

Acord 065/2018, de 26 de juny de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, de modificació dels Annexos VI i VII de la normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
Atesa la necessitat d’actualitzar els aspectes econòmics i la documentació requerida per a la matrícula del curs 
acadèmic 2018-2019. 
Vista la Disposició final primera de de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats 
de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per la qual s’autoritza l’àrea responsable dels afers 

acadèmics a modificar, corregir o actualitzar els annexos VI i VII de la normativa esmentada. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Considerar-se assabentada de la modificació dels annexos VI i VII de la normativa acadèmica de la UAB 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 

[Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector 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. 
 
 

I.4.2. Comissió de Doctorat 
[tornar a l’índex] 

  
 Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
   
 Acord 005/2018, de 15 de juny de 2018 , Comissió de Doctorat 
  

 ACORDS 
  

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

 Punt 4. Modificació de memòries de programes de doctorat. 
  
 Acord 006/2018, de 15 de juny de 2018 , Comissió de Doctorat 
  

 Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de doctorat 
presentades pels òrgans competents. 

  
 Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar-les a 

les necessitats actuals. 

  
 Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 

estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
  

http://www.uab.cat/doc/InformeConveniProgramaInternacionalConjuntObtencioDobleTitolTurismeUAB-BachelorArtsBusinessBA-260618
http://www.uab.cat/doc/ModificaciAnnexosNormativAcademicaUAB-EstudisRegulatsRD1393-2007-260618
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 Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la documentació per a la verificació 

i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de 
la seva aplicació. 

  
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

 ACORDS 
  

 PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat 
següents,  

- Biotecnologia 

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

   
 TERCER.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
   
   

 Punt 5. Aprovació d’autoinformes d’acreditació. 
   
 Acord 007/2018, de 15 de juny de 2018 , Comissió de Doctorat 
  

 Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, d’aprovació dels autoinformes per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres. 

   
 Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 

acreditar; i atès que, tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, aquest autoinforme forma part de la 
documentació que s’ha de lliurar i s’avalua per part d’una comissió externa amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu 

d’acreditació favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
   
 Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 

  
 Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 

  
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

 ACORDS 
  

 PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents: 

  

- Aqüicultura 
- Creació i gestió d’empreses 
- Filologia anglesa  

 SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
   
 TERCER.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per fer-los efectius. 
   

Punt 6. Concessió de premis extraordinaris de doctorat . 
   
 Acord 008/2018, de 15 de juny de 2018 , Comissió de Doctorat 
  

 Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels òrgans competents. 
  
 Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 

modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de 
la vàlua científica de les tesis defensades. 
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 Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de doctorat. 

  
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

 ACORDS 
  

 PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat. [Document]  
  
 SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 

  
 TERCER.- Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
   
   

 Punt 7. Informació de la memòria de l’Escola de Doctorat de l’any 2017. 
  

 Acord 009/2018, de 15 de juny de 2018 , Comissió de Doctorat 
 

 Vista la memòria anual de l’Escola de Doctorat de l’any 2017. 
 Vist l’article 9.g) del Reglament de règim intern de l’Escola de Doctorat, aprovat pel Consell de Govern el 30 de 

gener de 2013, segons el qual, el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat és l’òrgan encarregat d’aprovar l’informe 
anual de l’Escola de Doctorat i l’elevar-lo al Consell de Govern. 

 Atès que la memòria anual de l’Escola de Doctorat per a l’any 2017 va ser informada favorablement per la Junta 
Permanent de l’Escola de Doctorat de data 31 de maig de 2018 i està pendent d’aprovació pel Comitè de Direcció 

del proper mes de juliol. 

 Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,  la 
Comissió de Doctorat ha adoptat els següents 

  

 ACORDS 
  

 PRIMER.- Donar-se per assabentat de la memòria de l’Escola de Doctorat per a l’any 2017. 
   

 Punt 8. Informació del Manual del Sistema Intern de Garantia de l’Escola de Doctorat. 
   
 Acord 010/2018, de 15 de juny de 2018 , Comissió de Doctorat 
  

 Vist el Manual del Sistema de Garantia Intern de Qualitat de l’Escola de Doctorat. 

  
 Atès que el Manual del Sistema Intern de Garantia de l’Escola de Doctorat va ser aprovat per la Junta Permanent de 

l’Escola de Doctorat en data 31 de maig de 2018. 

  
 Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència,  la 

Comissió de Doctorat ha adoptat els següents 
  

 ACORDS 
  

 PRIMER.- Donar-se per assabentat del Manual del Sistema de Garantia Intern de Qualitat de l’Escola de Doctorat . 
 

  

I.4.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió 
  
Acord 033/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 11 d'abril de 2018 

http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-doctorat-150618
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Punt 3.bis. Informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB, corresponents a l’exercici anual a 31 de desembre de 2017. 
  
Acord 034/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del gerent d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació 
del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2017. 
 
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel 
que fa al pressupost de les universitats. 
Vist l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 d’octubre, d’Universitats pel que fa a la programació i pressupost. 
 

Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual estableix que l'elaboració de la 
memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i que 

la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 
Vist l'article 10.4 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 26de gener de 2017, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon informar les propostes que 
correspon aprovar al Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2017. 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social  per tal que exerceixin les seves competències. 

TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS. 
  

  

Punt 4. Aprovar la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais 

docents especialitzats per l’any 2018 
  
Acord 035/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus en relació amb la informació  sobre la convocatòria per a 

l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents especialitzat per a l’any 2018. 
 
Vist que el  document presentat conté informació relativa a l’esmentada  convocatòria incloent-hi els criteris i  el 
procediment d’adjudicació dels recursos previstos així com el termini de presentació de les sol·licituds. 
 
  

Vist l'article 10.1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria econòmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 
PRIMER.  Aprovar la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents 
especialitzats per a l’any 2018. [Document]  
 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests ACORDS. 

 
TERCER.  Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
Punt 5. Seguiment del Pla Inversions Universitàries 2017 

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-adquisicio-renovacio-equipament-laboratorisIaltres-espais-docents-040618
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Acord 036/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta de la Gerència en relació amb la informació  sobre el seguiment del Pla  d’Inversions Universitàries 
per a l’exercici de 2017. 
 
Vist que la  Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar en sessió de data 21 d’abril de 2017 el Pla d’Inversions 
Universitàries pel 2017. 

 
 
Vist l'article 120 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya, que preveu que el pla d'inversions 
universitàries és l'instrument específic per a finançar les infraestructures i els equipaments de les universitats 
públiques que es requereixen per a l'execució de la programació universitària a Catalunya. 
 

Vist l'article 10, apartat 1 lletra a)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 

de Govern de la UAB, segons la redacció donada per  l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa 
a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’instruccions per al seguiment del pla 
pluriennal d’inversions. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar el seguiment del Pla d’Inversions Universitàries pel  2017. [Document] 

SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS. 
  

  

Punt 6. Aprovar l’informe sobre l’aplicació de la instrucció de romanents al pressupost 2018 en el seu 

tràmit d’al·legacions 
  
Acord 037/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’informe de l’aplicació  d’incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2017 al pressupost del 2018 de data 

21 de març de 2018. 
 
Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, el 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que 
regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos. 
Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, 
únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de 

l'exercici econòmic. 
 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2018 aprovat per Acord de Consell de Govern de 26 
d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 26 de maig de 2018, que pel que fa a  l'addició als crèdits de l'exercici 
corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats 
 

Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2017 al pressupost de la UAB de 

2018, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 27 de novembre de 2017 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 
d’incorporació de romanents per a l’exercici 2018 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un informe 
favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter desfavorable, 
es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector d’Economia i de Campus 
resoldrà. 
 

Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2017 al pressupost 2018 
pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 
 
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 26 de gener de 2017, pel que 
fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria d’aprovació  de les  instruccions per al 

seguiment i la gestió del pressupost. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/SeguimentPlaInversionsUniversitaries2017-040618
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ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2017 al pressupost 
de la UAB de 2018 en el seu tràmit d’al·legacions. [Document] 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests ACORDS. 
 
TERCER. Comunicar els presents ACORDS a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
  

Punt 7. Resolució de la convocatòria d'ajuts per a la compra d'equips de protecció individual 2018. 
  
Acord 038/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari 

aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar 
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres. 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 

de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de 
treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips 
de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de 
protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.  

 
Vista la proposta de convocatòria 02/2018 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2018 
aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 15 de febrer de 2018. 
 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per Acord de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la 

Comissió d'Economia i d'Organització relatives a la resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives 

aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització. 
 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 02/2018 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI)  per 
a l’any 2018.[Document] 
 
SEGON.  Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS 
  

  

Punt 8. Resolució convocatòria d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la 
UAB per a l’any 2018 
  

 
Acord 039/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 
Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari 
aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els principis d'evitar 
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres. 
 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 

de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva. 
Vista la proposta de convocatòria 01/2018 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als 
laboratoris per a l’any 2018 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 15 de febrer de 2018. 
 
Vist l'article 10, 1 lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per ACORDS de 26 de gener de 2017, pel que fa a les competències de la 

Comissió d'Economia i d'Organització relatives a  l'aprovació i resolució d'assumptes derivats de l'aplicació de 

normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i en matèria d'administració i organització. 
 

http://www.uab.cat/doc/InformeAplicacioInstruccioRomanentsPressupost2018entramitAlegacions-040618
http://www.uab.cat/doc/ResolucioConvocatoriaAjutsCompraEquipsProteccioIndividual2018-040618
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria 01/2018 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts destinats 
a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2017.[Document] 

SEGON. Aprovar que el romanent d’ajuts no concedits per import de 22.122,97 € s’apliqui a la implementació d’altres 
mesures de seguretat i prevenció de riscos. 
TERCER . Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS 
  

  

Punt 9. Aprovació de les modificacions de crèdit a 15 de maig de 2018. 
  
Acord 040/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 15 de maig de 2018. 
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 15  de febrer de 2018 i d’11 d’abril de 2018. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

 
Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost 2017, prorrogat per Acord de Consell de Govern de 13 de 
desembre de 2017 i Acord del Consell Social de data 20 de desembre de 2017, que pel que fa a les modificacions 
de crèdit preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden 
provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de 
cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 26 de gener de 2017, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del 
pressupost. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  15  de maig de 2018. [Document] 

SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 
  

  

Punt 10. Protocol UAB per la gestió de les compres menors segons la Llei 9/2017 de Contractes del 
Sector Públic 
  
Acord 041/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atesa la promulgació de la Llei 9/2017, de 8 d novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (LCSP), la qual comença  a desenvolupar efectes a partir del 9 de març de 2018. 
 
Vist el que disposa l’article 118 apartat 3 de l’esmentada Llei pel que fa al règim jurídic dels contractes menors. 
 
Atès que l’esmentat precepte requereix justificar a l’expedient de contractació propi dels contractes menors dos 

circumstàncies: (i) que no es fraccioni l’objecte del contracte per eludir les normes de contractació pertinents; i (ii) 
que el contractista amb el qual es pretén contractar no hagi formalitzat contractes menors que individual o 
conjuntament superin el llindar establert. 
 
Atès que diferents Juntes Consultives de Contractació Administrativa han emès informes en els quals interpreten el 
precepte transcrit de forma diferent 

 

Atesa la voluntat d’aquesta universitat de canalitzar la pràctica totalitat de les compres inferiors a 40.000 € en 
contractes d’obres i a 15.000 € en contractes de serveis i de subministrament, per sistemes alternatius als contractes 

http://www.uab.cat/doc/ResolucioConvocatoriaAjutsDestinatsMillorarPrevencioRiscosLaboratorisper2018-040618
http://www.uab.cat/doc/AprovacioModificacionsCredit15maig2018-040618
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menors (ie. ACORDS marc, sistemes dinàmics d’adquisició, contractes oberts simplificats sumaris i compres 
centralitzades). 
 

Atesa la dificultat immediata de tenir preparats aquests sistemes alternatius d’adjudicació de contractes degut al 
termini reduït de vacatio legis de la LCSP i a la falta de disponibilitat pressupostària per dedicar els recursos 
imprescindibles destinats a obtenir els mitjans tècnics electrònics adients per a la substanciació de la contractació 
administrativa electrònica. 
Atès el gran volum de compres menors que en l’actualitat realitza la Universitat, les quals es gestionen i aproven de 
forma descentralitzada per vicegerents i director d’arquitectura i logística, director de tecnologies de la informació i 

comunicació; administradors de centres; caps d’àrea; caps d’oficina i directors de serveis; prèvia autorització del 
responsable del centre de cost, la qual cosa posa de manifest la necessitat d’aprovar un protocol de gestió de les 
compres menors en el període transitori comprés entre l’entrada en vigor de la LCSP i  el moment en que la 
universitat hagi pogut endegar tots els sistemes d’adjudicació de contractes alternatius als contractes menors. 
 
Vista la conformitat de la vicegerent d’Economia. 

 

Vist l’informe favorable del gabinet jurídic. 
 
Vist l’article 10.4 lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB segons el qual és competència de la Comissió de d’Economia i Organització  informar sobre les 
propostes que han de ser discutides  en el Consell de Govern en matèria de normativa econòmica  i pel que fa  a la  
planificació, seguiment econòmic  i pressupostari.  
 

   
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de  d’Economia i de Campus, la 
comissió d’Economia i Organització  de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el Procediment per a la gestió de compres menors a proveïdors que han superat 

el llindar en aplicació de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
 
SEGON.-  Elevar els presents ACORDS al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 

 
TERCER.- Comunicar a tots vicegerents i director d’arquitectura i logística, director de tecnologies de la informació i 
comunicació; administradors de centres; caps d’àrea; caps d’oficina i directors de serveis  la present resolució 
  

  

Punt 11.1. Informació Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: • Pròrroga dels 
serveis esportius al Servei d’Activitat Física 

 
Acord 042/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 14 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la primera pròrroga de la contractació número CONSU-1/2016- 

SERVEIS ESPORTIUS de la UAB. 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat per Acord consell de Govern 
de 26 d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

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

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

 
ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la primera pròrroga dels serveis esportius de la UAB,  
contracte número CONSU-1/2016- SERVEIS ESPORTIUS de la UAB i l’existència de crèdit suficient per atendre-la. 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

seguiment d’aquests ACORDS. 
  

  

Punt 11.2. Informació Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: • Pròrroga de 
subministrament de publicacions monogràfiques i del servei d’enquadernació per les biblioteques. 
  
Acord 043/2018, de 4 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 7 de febrer de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la tercera pròrroga de l’Acord Marc núm. CONSU-8/2015-
SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS MONOGRÀFIQUES PER A LES BIBLIOTEQUES  
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat per Acord consell de Govern 
de 26 d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018. 
 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 

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

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 
de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per a la tercera pròrroga de l’Acord Marc núm. CONSU-
8/2015-SUBMINISTRAMENT DE PUBLICACIONS MONOGRÀFIQUES PER A LES BIBLIOTEQUES i l’existència de crèdit 
suficient per atendre-la. 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests ACORDS. 
 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 044/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 
ACORDS 

 
Aprovar l'acta de la sessió de 4 de juny de 2018.  
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Punt 3. Informació de la Regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB. 
  

Acord 045/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta de la Directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua d’informar sobre la proposta de 
regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB. 
Atesa la necessitat de completar el marc normatiu propi de remuneracions al personal de la UAB per a la realització 
d’activitats extraordinàries, singulars i/o atípiques, i determinar quines són les activitats o les tasques que poden 

donar lloc a una retribució addicional, i quin procediment, quin concepte retributiu i amb quins límits quantitatius es 
pot acordar aquella compensació.  
 
Atès que està previst que la Comissió d’Afers Acadèmics informi sobre aquesta proposta en sessió del proper dia 26 
de juny de 2018. 
 

Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 

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

PRIMER.- Informar favorablement sobre la proposta de regulació econòmica i de dedicació acadèmica de la formació 
pròpia a la UAB. 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
TERCER. Comunicar els presents ACORDS al vicerector d’Economia i de Campus , per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 

Punt 4. Aprovació del Model de distribució del pressupost de funcionament descentralitzat per a centres 
i departaments. 
  
Acord 046/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de   modificació del  Model  vigent de distribució del 

pressupost de funcionament descentralitzat per a centres  i departaments. 
Vista la necessitat de modificar el Model de distribució del pressupost descentralitzat per adaptar-lo a la realitat i les 
necessitats actuals de la UAB. 
 
Vist l'article 10 apartat 4, lletres c) i d)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 3 de maig de 2018, 
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria de  normatives en matèria 

econòmic i de planificació i seguiment econòmic i pressupostari. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement de la proposta de modificació del Model de de distribució del pressupost de 
funcionament descentralitzat per a centres  i departaments. 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències 
TERCER. Comunicar els presents ACORDS al gerent i a la vicegerent d'Economia  per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Punt 5. Informació de la Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la 
participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 83 
de la llei orgànica d’universitats (encàrrecs de col·laboració) 
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Acord 047/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus relativa a la Normativa reguladora de les retribucions 

addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència  i formació especialitzada emparades 
per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de gestió). 
 
Atesa la necessitat  de aprovar una normativa específica que reguli de forma conjunta el règim jurídic de les 
retribucions addicionals derivades de la realització per part del PDI de les activitats previstes a l’article 83 de la LOU, 
així com la col·laboració al respecte per part del PAS, per tal de clarificar els procediments, els límits i les seves 

característiques i tenint en compte en tot cas les diferents particularitats de cada col·lectiu d’acord amb la respectiva 
legislació aplicable. 
Vist l'article 10.4 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 data3 de maig de 2018 , pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre la proposta de Normativa reguladora de les retribucions addicionals 
derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació especialitzada emparades per l’article 
83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de gestió) condicionat al fet que l’equip de gerència dugui a terme 

les accions negociadores que resultin necessàries amb els òrgans representatius dels agents social. 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
TERCER. Comunicar els presents ACORDS al vicerector d’Economia i de Campus , per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
  

Punt 6. Informació de la modificació de la Normativa de compensació per despeses generals aplicable 

als projectes educatius internacionals. 
  
Acord 048/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals relativa a la modificació de la Normativa de compensació 
per despeses generals aplicable als projectes educatius internacionals. 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en diversos programes internacionals educatius i de 
cooperació, especialment en el marc del programa Erasmus+. 

Atès que la normativa interna actualment vigent a la UAB, estableix que les subvencions estan subjectes a una 
compensació per despeses generals. Aquesta normativa UAB fixa una compensació per despeses generals del 21% 
dels ingressos, tot i que en el cas de les subvencions, quan la convocatòria estableix un percentatge diferent, s’aplica 
el que estableix la convocatòria. 

Vist que actualment en els projectes internacionals educatius i de cooperació, no s’està aplicant la normativa de 

compensació per despeses generals. 

Atès que es considera necessari aplicar la normativa vigent de compensació per despeses generals a aquest tipus 
de projectes, adaptant-la a les seves especificitats. D’aquesta manera, en els programes en els quals els seus 
pressupostos i normes de finançament no estableixen costos indirectes, el criteri que caldrà seguir és el d’aplicar 
una compensació per despeses generals a aquelles partides que incloguin despesa/justificació de personal propi 
(Staff Costs) i/o despeses de management. L’aplicació d’aquest percentatge afecta a aquells diners que no tenen 

una aplicació sobre la despesa directa, i que per tant, no suposen una sortida de diners del projecte. Actualment 
aquests diners es queden en la seva totalitat a disposició de l’Investigador Principal o Coordinador. 

Atès que es considera personal propi: aquell personal contractat per la UAB no directament a càrrec del projecte, 
sinó a càrrec del pressupost de personal de la UAB. 

Vist que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística de data 29 de març de 2017 va aprovar 
modificació de la Normativa de compensació per despeses generals aplicable als projectes educatius internacionals. 
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Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les competències 
de la Comissió d’Economia i d’Organització. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar l’aplicació d’un percentatge per compensació per despeses generals (costos indirectes, overheads) 
en aquells projectes en els quals no vingui específicament establert per la convocatòria. Aquest percentatge es 
calcularà seguint la tipologia de costos totals, en el qual s’imputen despeses de personal propi.[Document] 

SEGON . Comunicar els presents ACORDS al gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Punt 7. Aprovació de les tarifes de restauració curs 2018/2019. 
  
Acord 049/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 

Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’aprovació dels preus màxims autoritzats del servei de 
restauració de la UAB per al curs 2018-2019. 

Ateses les consideracions a tenir en compte per a l’actualització dels preus esmentats. 

Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre  que aprova el Text Refós de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 

Vistos els articles 91 a 109  de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques, 

pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics. 

Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes  del Sector Público,  per la qual es transposa a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell 214/23/UE i   2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del 
pressupost. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la proposta de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2018- 2019. [Document] 

SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests ACORDS. 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius 
 
 
Punt 8. Aprovació de les modificacions de crèdit a 13 de juny de 2018. 

 
Acord 050/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 13 de juny de 2018. 
 
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 15  de febrer de 2018, d’11 d’abril de 2018 i de 4 de 

juny de 2018. 
 

http://www.uab.cat/doc/ModificacioNormativaCompensacioDespesesGeneralsAplicablePojecteEducatiuInternacionals-27062018
http://www.uab.cat/doc/aprovar-tarifes-restauracio-curs18I19-27062018
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Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

Vist l'article 6 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2018 aprovat per Acord consell de Govern de 26 
d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018 que pel que fa a les modificacions de crèdit 
preveu que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir 
de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i 
traspàs de crèdit entre diversos centres de cost. 

Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del 
pressupost. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data 13 de juny de 2018.[Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 
 
 
Punt 9. Informació del Programa General d’Activitats del CSUC 2018. 
  
Acord 051/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 

Vist l’acord de Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar el procediment 
d’aprovació de les despeses pluriennals en el sentit següent: 

“PRIMER. Delegar a la Comissió d’Economia i d’Organització la competència relativa a la proposta d’aprovació de les 
despeses pluriennals del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent amb un pressupost base de 
licitació superior a 200.000€ perquè l’elevi al Consell Social. 

SEGON. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost genèric 
pel procediment d’adjudicació procedent fins a un pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació 
d’informar semestralment al Consell Social de totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de 
l’exercici social en curs. 

TERCER. Aplicar el procediment previst als ACORDS primer i segon a les pròrrogues de contractes administratius 
que impliquin un compromís de despesa pluriennal del pressupost genèric. 

QUART. Proposar al Consell Social que autoritzi al gerent l’autorització de les despeses de qualsevol import, de 

caràcter anual o pluriennal, provinents de contractacions centralitzades en el Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC), sempre que la despesa estigui prevista en el Pla General d’Activitats (PGA) anual que aprova el 
Consell de Govern del CSUC. Amb aquesta finalitat, la  Comissió d’Economia i d’Organització, delegada de Consell 
de Govern, i  la Comissió Econòmica del Consell Social seran informades anualment del PGA del CSUC. 

Si la Comissió Executiva del CSUC aprovés una licitació no contemplada en el PGA anual, li serà aplicable el 
procediment previst als ACORDS primer,  segon i tercer.” 

Atès el Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2018. 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/aprovar-mofificacionsCredit13Juny2018-27062018
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ACORDS 
 

PRIMER.  Informar favorablement del Pla General d’Activitats del CSUC per a l’exercici de 2018. 
SEGON.   Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests ACORDS. 
 
 

Punt 10. Informació sobre l'Oferta Pública d'Ocupació del Pas exercici 2018. 
  
Acord 052/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist el que disposa el Decret Llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 
pressupostària (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març) i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la 

Direcció general de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la 

pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018. 

Vist el que disposa l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic el qual estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada 
pel respectiu òrgan de govern de la Administració Pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2017. 

Vist l'article 10.4 lletra f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’organització de l’administració. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2018. 

SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 
QUART. Comunicar els presents ACORDS al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
  
Punt 11. Informació sobre la modificació normativa de compensació de despeses generals per a 

l’activitat de recerca. 
  
Acord 053/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la normativa de Contractes, Treballs i Convenis amb l’exterior aprovada per Acord de la Junta de Govern de 4 

de febrer de 1994 i modificada posteriorment per acord del Consell de Govern número de 17 de desembre de 1998. 

Atès que amb posterioritat aquesta normativa va ser modificada per acord del Consell de Govern núm. 17/2008, de 

9 de juny, per la qual es va aprovar la proposta d’igualació del percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead, 
així com, per acord del Consell de Govern núm. 104/2017, 16 de novembre, sobre modificació de la normativa de 
compensació de despeses generals per l’activitat de recerca.  

Atès que l’actual redacció de la normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca preveu, 
en el seu apartat e): ‘Per a projectes de l’European Research Center (ERC), el 9% de retorn aplicable s’incrementarà 
fina al 12%. Aquest increment del  3% serà assignat a l’investigador’. 

Vista l’interès de fomentar l’assumpció per part d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona la funció 
de coordinació de projectes d’investigació internacionals interessa incorporar una modificació en la normativa 
esmentada en el sentit d’incloure l’increment del retorn del cànon del 9% al 12% a favor d’aquells investigadors que 

assumeixin la posició de coordinador de projectes de recerca internacionals, proposant una nova redacció de l’apartat 
e) de la Normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca que passaria a tenir la següent 
redacció literal:  
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Per a projectes de l’European Research Council (ERC) i per l’assumpció i realització de les tasques pròpies de 
coordinació de projectes de recerca del Programa Marc de la Unió Europea, el 9% de retorn aplicable s’incrementarà 
fins al 12%. Aquest increment del  3% serà assignat a l’investigador’. 

Atès que la comissió d’Investigació en sessió celebrada en data 20 de juny de 2018 ha informat favorablement de 
la proposta de modificació de l’esmentada normativa. 

Vist l'article 10.4.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 de data3 de maig de 2018 , pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Proposar la modificació de l’apartat e) de la Normativa de compensació de despeses generals per l’activitat 
de recerca (acord Consell de Govern 104/2017, de 16 de novembre). 
SEGON.- Elevar el present acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

TERCER.- Comunicar els presents ACORDS al gerent i a la vicegerent d’Economia per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Punt 12.1. Informació aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de servei d’auditoria 
dels comptes anuals de la UAB, del grup UAB i de projectes subvencionats i elaboració dels comptes 
anuals agregats de la UAB 

  
Acord 055/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 

Vist el Certificat emès en data 18 de juny de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número  CONSU 21/2018- Servei d’Auditoria de 
Comptes Anuals de la UAB, del Grup UAB i de Projectes Subvencionats i Elaboració dels Comptes Anuals Agregats 

de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat per Acord consell de Govern 
de 26 d’abril de 2018 i per Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018. 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

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

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al  contracte número CONSU 21/2018- Servei 

d’Auditoria de Comptes Anuals de da UAB, del Grup UAB i de Projectes Subvencionats i Elaboració dels Comptes 

Anuals Agregats de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’existència de crèdit suficient per atendre-la. 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social per tal que exerceixi les seves competències 
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TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests ACORDS. 
 

 
Punt 12.2. Informació aprovació de les despeses pluriennals relatiu a l’Acord Marc pel subministrament 
de títols acadèmics oficials i propis 
  
 
Acord 056/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 
Vist el Certificat emès en data 20 de juny de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a l’Acord Marc Núm. Consu-22/2018 de Subministrament de Títols 
Acadèmics Oficials i  Propis. 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2018, aprovat per Acord consell de Govern 

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

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

pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 

de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 

 
PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals per l’Acord Marc Núm. Consu-22/2018 de Subministrament 
de Títols Acadèmics Oficials i Propis i l’existència de crèdit per atendre-la. 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests ACORDS. 
 

 
Punt 13. Assumptes de tràmit. 

  
Acord 057/2018, de 27 de juny de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta del gerent relativa a la modificació del pressupost de la UAB per a l’exercici de 2018. 

Atès que el  pressupost de la UAB pel 2018 va ser aprovat per Acord consell de Govern de 26 d’abril de 2018 i per 

Acord de Consell Social de 23 de maig de 2018 

Atès que s’ha detectat un error en l’elaboració del pressupost corresponent a l’exercici de 2018 concretament en la 
informació continguda a la pàgina 47, “Apartat C2 Auxiliars administratius” pel que fa al cost individual de les places 
C2.16. Conseqüentment aquesta modificació afecta a la pàgina 46 “Resum del cost del Personal d’Administració i 
Serveis Funcionari 2018” concretament l’apartat “reforços i substitucions”. 

Vist l'article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 

de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització, que estableix que li correspon 

informar les propostes que haurà d'aprovar el Consell de Govern sobre el projecte de pressupost anual. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement la modificació del  pressupost de la UAB per a l'any 2018. 

SEGON.- Elevar aquesta proposta al Consell de Govern i al Consell Social perquè exerceixin les seves competències. 
TERCER.- Encarregar al  vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS. 
QUART.- Comunicar els anteriors ACORDS al Gerent, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer 
efectiu el present acord 
 
 

 

I.4.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 018/2018, de 20 de juny de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

 
ACORDS 
 

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

  

Punt 3. Aprovació de la proposta de la convocatòria Talent 2018. 
  
Acord 019/2018, de 20 de juny de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona d’impulsar la captació i la retenció de talent investigador 
per potenciar les seves activitats de recerca en el conjunt dels  àmbits de coneixement propis de la UAB.   

Atesa la gran dificultat actual per a afavorir l'accés de personal investigador a llocs de treball estables, derivada dels 
límits imposats pel compliment de la taxa de reposició. 

Vista la voluntat de la UAB de promoure una convocatòria per a la captació i la retenció de talent investigador, 
mitjançant la contractació temporal de 5 investigadors/es doctors/es (investigador/a ordinari/a), amb acreditada 
trajectòria investigadora però amb la voluntat que aquests contractes esdevinguin indefinits quan el context així ho 
permeti.  
Vistes les aportacions realitzades pels membres de la Comissió d’Investigació en sessió de l’esmentat òrgan de 
govern en data 4 d’abril de 2018. 
Vistes les bases de la convocatòries incorporades com a document 1.  

 
Vist l’article 16.4.d) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació informar 
de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern que requereixi un informe 
previ de la Comissió.  

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la Convocatòria  d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador 
ordinari, d’acord amb les bases establertes. 
SEGON.- Elevar aquests ACORDS al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions.  

TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 
QUART.- Comunicar els presents ACORDS al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius 
  

  

Punt 4. Proposta de resolució de la convocatòria de mobilitat iberoamericà de Santander. 
  
Acord 020/2018, de 20 de juny de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del de Recerca i de Transferència sobre la priorització de candidatures a la convocatòria de mobilitat 
iberoamericà de Santander. 
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Atès que en data durant el mes d’abril de 2018 el Banco Santander va aprovar la convocatòria de mobilitat 
iberoamericà de Santander. 

 
Atès que la UAB ha de presentar 5 candidats prioritzats. 
Vista la llista prioritzada de candidatures efectuades a l’Àrea Gestió de la Recerca, seguint els criteris establerts en 
el [Document 1].  
 
Vist l'article 16.1a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries 
d’ajuts de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada de candidats de la convocatòria de mobilitat iberoamericà de Santander. 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 

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

Punt 5. Discussió de la proposta de canvi de la normativa de cànon. 
  
Acord 021/2018, de 20 de juny de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la normativa de Contractes, Treballs i Convenis amb l’exterior aprovada per Acord de la Junta de Govern de 4 
de febrer de 1994 i modificada posteriorment per acord del Consell de Govern número de 17 de desembre de 1998. 
 

Atès que amb posterioritat aquesta normativa va ser modificada per acord del Consell de Govern núm. 17/2008, de 

9 de juny, per la qual es va aprovar la proposta d’igualació del percentatge i del retorn del cànon i de l’overhead, 
així com, per acord del Consell de Govern núm. 104/2017, 16 de novembre, sobre modificació de la normativa de 
compensació de despeses generals per l’activitat de recerca.   
 
Atès que l’actual redacció de la normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca preveu, 
en el seu apartat e): ‘Per a projectes de l’European Research Centre (ERC), el 9% de retorn aplicable s’incrementarà 

fina al 12%. Aquest increment del  3% serà assignat a l’investigador’. 
 
Vista l’interès de fomentar l’assumpció per part d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona la funció 
de coordinació de projectes d’investigació internacionals interessa incorporar una modificació en la normativa 
esmentada en el sentit d’incloure l’increment del retorn del cànon del 9% al 12% a favor d’aquells investigadors que 
assumeixin la posició de coordinador de projectes de recerca internacionals, proposant una nova redacció de l’apartat 
e) de la Normativa de compensació de despeses generals per l’activitat de recerca que passaria a tenir la següent 

redacció literal:   
 

Per a projectes de l’European Research Council (ERC) i per l’assumpció realització de les tasques pròpies de 
coordinació de projectes de recerca internacionals, el 9% de retorn aplicable s’incrementarà fina al 12%. Aquest 
increment del  3% serà assignat a l’investigador’. 
  

Vist l'article 10.4.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 de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, que estableix que li correspon informar les propostes que 
han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria 
econòmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Proposar la modificació dels apartats e) i  de la Normativa de compensació de despeses generals per 

l’activitat de recerca (acord Consell de Govern 104/2017, de 16 de novembre) on diu:  
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‘Per a projectes de l’European Research Center (ERC), el 9% de retorn aplicable s’incrementarà fina al 12%. Aquest 
increment del  3% serà assignat a l’investigador’. 
 

Ha de dir: 
 
‘Per a projectes de l’European Research Council (ERC) i per l’assumpció i realització de les tasques pròpies de 
coordinació de projectes de recerca del Programa Marc de la Unió Europea, el 9% de retorn aplicable s’incrementarà 
fins al 12%. Aquest increment del  3% serà assignat a l’investigador’. 
 

SEGON.- Traslladar aquesta a la Comissió d’Economia i d’Organització per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 
 
QUART.- Comunicar els presents ACORDS al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
 

I.4.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
Acord 031/2018, de 5 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 19 d'abril de 2018 
 
Punt 3. Convocatòria de concurs d’una plaça de catedràtic d’universitat vinculada a la Unitat docent de Germans 
Trias i Pujol. 

  
Acord 032/2018, de 5 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el que disposa l’article 62.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada por la 
Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, d’acord amb la redacció de la disposició final segona del Real decret-llei 10/2015, 
d’11 de setembre. 
 

Vist l’article 134 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic d’universitat i 
professors titulars d’universitat. 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 2002. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 
de desembre del 2017. 

 

Vist l’acord de l’oferta pública d’ocupació  de places de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per l’any 2016, aprovat pel Consell de Govern de 27 de setembre de 2016 i publicat en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 22 d’octubre del 2016. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar la convocatòria d’una plaça de catedràtic d’universitat de promoció interna vinculada a l’Institut 
Català de la Salut. [Document] 

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

http://www.uab.cat/doc/ConcursPlacaCatedraticUniv-vinculada-Unitat-docentGermansTriasPujol-050618
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Punt 5. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador predoctoral en Formació per al 
curs 2018-2019. 
  

Acord 033/2018, de 5 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 

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

Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 

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

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

de la Comissió de Personal Acadèmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos  per a la contractació de personal investigador predoctoral 

en formació per al curs 2018-2019. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Punt 6. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al curs 2018-
2019. 

  
Acord 034/2018, de 5 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 

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

docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera l’1 de 

desembre del 2016. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 

http://www.uab.cat/doc/ConcursoscontractacioPersonalInvestigadorPredoctoralForma-050618
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Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 

 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 
de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador postdoctoral 
per al curs 2018-2019. [Document] 
 

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

  
  
Punt 7. Avaluació de les propostes del professorat emèrit i honorari per al curs 2018-2019. 
  
Acord 035/2018, de 5 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 11 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 

Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 13 
de desembre del 2017, pel que fa al professorat emèrit i honorari. 
 
Vist l’article 11 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes de 
21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 

Vista la convocatòria aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 19 d’abril de 2018 per a la selecció 

del professorat emèrit i honorari per al curs 2018-2019. 
 
Vistes les candidatures presentades a professorat emèrit i honorari per al curs 2018-2019.(Document) 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les competències 

de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Proposar, per assentiment, el nomenament com a professors emèrits dels doctors i doctores següents: 

Francesc Avilés Puigvert, Maria Dolors Baró Mariné, Jordi Bartrolí Molins, Anna Estany Profitós, Enrique Fernández 
Sánchez, Joan Ramon Laporte Roselló, Josep Lluís Martín Ramos, Carme Riera Guilera i Pedro Suau León. 

 
SEGON.- Proposar, per assentiment, el nomenament com a professors honoraris dels doctors i doctores següents: 
Vicente Alcántara Escolano, Victoria Camps Cervera, Maria Dolors García Ramón, Jaume Guàrdia Massó, Mercè 
Izquierdo Aymerich, Antonio Martínez Noguera i Nuria Silvestre Benach. 

 
TERCER.- Proposar, per majoria qualificada de 3/5 parts dels seus membres, el nomenament com a professors 
emèrits per la via excepcional dels doctors i doctores següents: Vicenç Artigas Raventós, Lluís Cabero Roura, Maria 
Jesús Espuny Tomás, José Jerónimo Navas Palacios i Victòria Solanilla Demestre. 
 
QUART.- Proposar, per majoria qualificada de 3/5 parts dels seus membres, el nomenament com a professor honorari 
per la via excepcional del doctor Santiago Ramentol Massana. 

 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 
 
Punt 8. Avaluació de l’activitat docent del professorat: 8.1 Informació general. 8.2 Proposta d’actualització de les 

Comissions d’Avaluació. 8.3. Proposta de resolució de reclamacions 8.4 Resolució definitiva del professorat admès a 
la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent. 
  

http://www.uab.cat/doc/Convoc-concursos-contrac-PersonalInvestigadorpostdoctoral-050618
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Acord 036/2018, de 5 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 

disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 

del professorat. 
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 
de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 
correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió es facilitarà informació del desenvolupament de la convocatòria. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament general de la convocatòria. 
 
SEGON.- Acordar l’actualització de la composició de les Comissions d’Avaluació. 
 
TERCER.- Acordar la proposta de resolució de les reclamacions i incorporar-les a la relació definitiva. 

 

QUART.-Aprovar la relació definitiva del professorat que opta a la convocatòria. 
 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l’execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 
Punt 9. Assumptes de tràmit: 
 
 9.2-Modificació de la comissió de selecció del concurs amb referència CU/18/51 

  
Acord 037/2018, de 5 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Atès que per resolució d'1 de març de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, es va convocar  concurs 
públic per a l'accés a places de catedràtic d'universitat per ocupar places assistencials vinculades a l'Institut Català 
de Salut., i entre les places convocades es va convocar una amb referència  
 

 CU/18/51, amb destinació al Departament de Cirurgia, vinculada  a la Unitat Docent de la Vall d’Hebron. 
 

Atès que a causa d’una renúncia s’ha de modificar la composició de la comissió de selecció de l’esmentat concurs.  
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 

Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció del concurs amb referència CU/18/51.[Document] 
 
SEGON.-  Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests ACORDS.  
  
  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
  

http://www.uab.cat/doc/ModificacioComissioSeleccioConcurs-amb-referenciaCU-18-51_050618
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Acord 038/2018, de 21 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 5 de juny de 2018 
  

  

Punt 3. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’any 2018 
  
 
Acord 039/2018, de 21 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
L’article 19 de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2017 estableix un 100% de taxa de reposició. Les 

universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del total de places que s'ofereixin a la contractació, 

com a personal laboral fix, al personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el 
certificat I3.  
 
Atès que el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha posat de manifest que l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de 
juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017 que regula l’Oferta Pública d’Ocupació, té vigència indefinida 

fins que no sigui derogada o substituïda per una altra i, per tant, és plenament aplicable a l’exercici 2018. 
  
L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel 
respectiu òrgan de govern de l’administració pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2018.  
 

L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2018, 
inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de proveir mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés. Aquesta oferta ha estat aprovada per la Direcció General d’Universitats de 

la Generalitat de Catalunya.  
 
El càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de 
Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2017 han deixat de prestar serveis en aquesta 

Universitat i les altes per reingrés, ascendeix a 67 places, de les quals, 10 es reserven a la contractació, com a 
personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat 
I3. 
 
Vist l'article 18.4 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 març de 2013,  pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic  en matèria de contractació de del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’oferta d’ocupació pública de Personal Docent i Investigador per a l’any 2018, i 
elevar-la al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.  
 
SEGON.  Encarregar al  vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d'aquests ACORDS. 
  

Punt 4. Convocatòria de places assistencials vinculades a la Unitat Docent de Parc Salut Mar:  
4.1. Una plaça de catedràtic d’universitat de cossos docents de l’oferta pública addicional 2017 de torn 
lliure  
4.2. Una plaça de catedràtic d’universitat de cossos docents de l’oferta pública 2017 de promoció interna 
4.3. Una plaça de professor titular d’universitat de cossos docents de l’oferta pública addicional 2017 
4.4. Una plaça d’agregat de l’oferta pública addicional 2017 
  
Acord 040/2018, de 21 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el concert signats entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Parc 
Salut Mar de Barcelona de 30 d’abril de 2013 i publicat en el DOGC de 29 de juliol de 2014. 
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Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 

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

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

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les convocatòries de places assistencials vinculades a la 
Unitat Docent Parc Salut Mar següents:[Document] 
a) Una plaça de catedràtic d’universitat de cossos docents de l’oferta pública addicional 2017 de torn lliure.  
b) Una plaça de  de catedràtic d’universitat de cossos docents de l’oferta pública 2017 de promoció interna. 
c) Una plaça de professor titular d’universitat de cossos docents de l’oferta pública addicional 2017.  
d) Una plaça d’agregat de l’oferta pública addicional 2017.  

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

  

Punt 5. Proposta d’aprovació dels complements retributius addicionals per mèrits de gestió del personal 
docent i investigador funcionari i contractat. Avaluació 2017 
 
Acord 041/2018, de 21 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que preveu que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya ha establert, per al personal docent i investigador funcionari i contractat, retribucions 
addicionals per mèrits docents i de gestió, que s’assignaran per mitjà del consell social de la universitat a proposta 
del Consell de Govern, amb la valoració prèvia dels mèrits mitjançant l’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del 

Sistema Universitari de Catalunya. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, que estableix les retribucions addicionals del personal docent i investigador 
funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, i que correspon a l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya l’avaluació prèvia dels mèrits de l’activitat docent i de gestió del personal docent 
i investigador funcionari per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de docència i de gestió d’acord 

amb el procediment que aprovi. 

 
D’acord amb la resolució EMC/2976/2017, de 27 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 2017, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l’avaluació del personal acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta de resolució d’avaluació dels complements autonòmics per mèrits de gestió del 
professorat per períodes generats fins el 31 de desembre de 2017.[Document] 

http://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaplacesassistencialsvinculadesUnitatDocentParcSalutMar_210618
http://www.uab.cat/doc/Proposta-aprovaciocomplementsretributiusaddicionalsmerits-gestio-personaldocentinvestFunContr_210618
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SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests ACORDS, així com la 
seva presentació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a la seva certificació. 
  

Punt 7. Avaluació de l’activitat docent del professorat: 7.1 Informació general 7.2 Presentació, anàlisi i 
resolució d’incidències i recursos 7.3. Presentació i anàlisi d’informes de valoració 7.4 Proposta de 
resolució provisional de la convocatòria 
  
Acord 042/2018, de 21 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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

Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 

universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 

Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent 
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran les propostes de valoració dels informes del professorat que 

opta a la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent, els quals expedients podran ser consultats  a l'Oficina de 
Qualitat Docent (oqd.avaluacio@uab.cat).  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del desenvolupament de la convocatòria. [Document] 
 
SEGON.- Donar-se per assabentats de les valoracions de les Comissions d’Avaluació i dels responsables acadèmics 

(vicerector/s i degans/es i directors/res de centre). 
 
TERCER.- Aprovar la resolució provisional de les convocatòries 2018 d’avaluació de l’activitat docent del professorat 
de la UAB. 
 
Punt 8. Assumptes de tràmit 
  
Acord 043/2018, de 21 de juny de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 

de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 13 de desembre de 2017, el qual estableix la regulació 
dels col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la 
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense 
tenir vinculació laboral amb la universitat.   
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 

informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 

previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals. [Document] 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment d’aquests ACORDS. 

http://www.uab.cat/doc/Avaluacioactivitatdocentdeelprofessorat_210618
http://www.uab.cat/doc/Assumptes-tramit-colaboradors-docents_210618
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II.  Convenis  
institucionals 

 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Memorandum of Understanding of 20th of december 2017 between the Universitat Autònoma de Barcelona 
and Georgia Institute of Technology USA. 
 
Memorandum of Understanding of 18th of april 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona 

University of Northern Iowa (USA). 

 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 

Conveni de 4 de maig de 2015 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Hospital 
Clínic Veterinari  (FHCV), per a la cessió d’ús de béns d’equipament. 
 
Conveni d’11 de novembre de 2015 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Institut 
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (l'IERMB), per a la revisió del Pla de Mobilitat del Campus Universitari 
de Bellaterra de la UAB. 
 
Annex 2 de 30 de setembre de 2017 al conveni de 26 de maig de 2015, entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, 

per a la realització conjunta del Màster Universitari en Desenvolupament Internacional (MUDI). 

Conveni de 15 de novembre de 2017 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació 
Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), per a la tramitació conjunta de licitacions. 
 
Addenda 2ª de 29 de novembre de 2017 al conveni de 14 d’abril de 2015, entre la Universitat Autònoma de 
Barcelona 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. 
 

Convenio de 23 de enero de 2018 entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el Instituto de Ciència de Materials 
de Barcelona (ICMAB-CSIC), para el reconocimiento de investigadores vinculados (IVU's). 

Conveni de 22 de febrer de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Fundació Privada 
Rinaldi, EUSS, per a la tramitació dels ajuts Erasmus del personal docent i d'administració i serveis. 
 
Conveni de 4 d’abril de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació de Gestió 
Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, per a la tramitació dels ajuts Erasmus del personal 
docent i d'administració i serveis de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Barcelona. 
 

Conveni de 13 d’abril de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de Sabadell 
per impulsar projectes innovadors de Valor Estratègic. 
 
Conveni de 13 d’abril de 2018 de col·laboració docent entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Visió 
per Computador (CVC), per al curs acadèmic 2017-18 (Gómez Bigordà). 
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Conveni de 30 d’abril de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu 
Fabra i l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, per a la realització conjunta del Màster Universitari en Recerca en 
Estudis Internacionals (MUREI). 
 
Conveni de 7 de maig de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Privada 
Abertis, per al desenvolupament d'un projecte de recerca  en el marc de les beques de la Fundació Princesa de Girona-
Centre Internacional Unesco per a les  reserves de la biosfera mediterrànies per a estudis de Màster a Universitats 
Espanyoles. 
 
Convenio de 22 de mayo de 2018 de colaboración  entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundación Mujeres 
por África, para la concesión de una beca a una estudiante africana para que pueda desarrollar los estudiós del Máster 
en Ciencia Política, durante el curso académico 2018-2019. 
 
Convenio de 24 de mayo de 2018 de colaboración  entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre de Visió 
per Computador (CVC), per al reconeixement d'investigadors vinculats (IVU's) - Cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 
2019-20. 
 
Contracte de 24 de maig de 2018 de col·laboració entre el Servei d'Activitats Físicoesportives de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i  la Unió Temporal d’Empreses, UTE Boscos del Vallès, per al subministrament d’energia 
tèrmica, gestió energètica i operació i manteniment. 
 
Collaboration of Agreement of 25th of May 2018 of between the Universitat Autònoma de Barcelona and the 

Centre de Visió per Computador (CVC) for the recognition of Linked Researches (IVU's),  academic years 2017-18, 
2018-19 and 2019-20 (Al-Rawi). 

Conveni de 29 de maig de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona – Institut de la 
Comunicació (InCom UAB) i la Comunidad FILMIN,SL (FILMINCAT), 
 
Conveni de 4 de juny de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona, (COMB), Grup Med Corporatiu S.A.Unipersonal (Grup MED), Societé Hospitalière d’Assurances 
Mutuelles (SHAM), per a la creació de la Càtedra de Recerca de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal. 
 
Acord marc de col·laboració de 4 de juny de 2018 entre diversos departaments de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i les Universitats públiques i privades catalanes per a l'establiment d'un programa pilot que faci possible 
reprendre els estudis universitaris a Catalunya a persones refugiades ubicades al Líban. 

Conveni d’11 de juny de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Català de les 
Dones i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per donar suport a les víctimes de violència de gènere que formen part 
de la comunitat universitària de la UAB. 
 
Conveni de 18 de juny de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu 
Fabra per a l'organització de les proves d'aptitud personal per accedir al Grau en Traducció i Interpretació o al Doble 
Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. 
 
Collaboration of Agreement of 20th of june 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona and Burgundy 
School of Business (BSB) de Dijon (Grande École) (França - France), for the Double Degree Programme involving 
BSB’s MSc in Global Marketing & Negotiation and UAB Master in Marketing. 

Conveni de 25 de juny de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci Sanitari de 
Barcelona per a la creació del Centre d'Excel·lència en Gestió de Crisi i Recuperació Social. 
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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, d’11 de juny de 2018, per la qual es designa el vicerector de Recerca i de Transferència, 
doctor Armand Sánchez Bonastre, rector suplent durant el període comprès entre els dies 15 i 22 de juny de 2018. 

 

 

III.2. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Ramón Alibés Arqués vicedegà 
d’Economia i de Postgrau de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de juny de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Joaquim Pera Isern coordinador 

del Màster en Arqueologia Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de 2016. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Joan Suades Ortuño coordinador 
del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de juny de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 14 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Rifé Santaló 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 juny de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Roqué Rodríguez vicedegà 
d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Lluís Casas Duocastella vicedegà 

d’Estudiants de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual nomena la senyora Natalia Castellana Vila secretària 
i vicedegana d’Intercanvis de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual nomena la senyora Gemma Garcia Alonso vicedegana 

d’Afers Acadèmics de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 28 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Rubén López Vales coordinador 
adjunt del Grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor César Carreras 
sotscoordinador del Grau d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Marta Tafalla 
González coordinadora del Mínor d’Estudis en Filosofia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de 
maig de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Eduard Vilella 
Morató coordinador del Mínor d’Italià de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Lorraine Baque 
Millet directora del Servei de Tractament de la Parla i del So de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 
8 de gener de 2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Albert Pèlachs 
Mañosa coordinador de la Biblioteca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig 

de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Olga Fernández 
Prat coordinadora del Màster en Filosofia Analítica de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 d’abril 
de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Margarita 
Freixas Alás responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig 
de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Margarita 
Freixas Alás responsable de Qualitat del Centre i coordinadora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la 

Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de maig de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Guillem Rico 
Camps coordinador de Graus Interfacultatius i Interuniversitaris de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
amb efectes del dia 1 de març de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Sonia Añor 
Torres coordinadora de Cinquè Curs de Veterinària de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 3 de maig de 

2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Natalia Majó 
Masferrer coordinadora Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health de la Facultat de 
Veterinària, amb efectes del dia 23 de febrer de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 18 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Diego Falconi 

Trávez coordinador del Mínor d’Estudis Hispanoamericans de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 
de maig de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Anna Gavarró 
Algueró coordinadora del Màster i Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes del dia 1 de maig de 2018. 

 
 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual el senyor Germán Gan Quesada 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 31 de maig de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual el senyor Josep Guitart Duran cessa com a coordinador 

del Màster en Arqueologia Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 d’agost de 2016. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual el senyor Jordi Pàmias Massana cessa com a 

coordinador d’Estudis de Grau en Estudis Clàssics i del Mínor en Cultura Clàssica de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes 30 d’abril de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual el senyor Juan Francisco Piniella Febrer cessa com a 
coordinador del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències, amb efectes 31 de maig 
de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual el senyor Joan Suades Ortuño cessa com a vicedegà 
d’Economia i de Postgrau de la Facultat de Ciències, amb efectes 31 de maig de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2018, per la qual la senyora María del Carmen Alarcón del Amo cessa 
com a sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 31 

d’agost de 2016. 
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Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual el senyor Lluís Casas Duocastella cessa com a 
secretari i vicedegà d’Intercanvis de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 de juny de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual la senyora Gemma Garcia Alonso cessa com a 
vicedegana d’Estudiants de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 de juny de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual la senyora Laia Saumell Ariño cessa com a 
vicedegana d’Afers Acadèmics de la Facultat de Ciències, amb efectes 30 de juny de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual la senyora Anna Badia Perpinyà cessa 
com a responsable de Qualitat del Centre i coordinadora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la Facultat 
de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual la senyora Margarita Freixas Alás 
cessa com a coordinadora de la Biblioteca d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 30 d’abril 

de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual la senyora María Jesús Machuco Ayuso 
cessa com a directora del Servei de Tractament de la Parla de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 7 de 
gener de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juny de 2018, per la qual el senyor Santiago Lavín González 
cessa com a coordinador de Cinquè Curs de Veterinària de la Facultat de Veterinària, amb efectes 22 de febrer de 

2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 14 de juny de 2018, per la qual el senyor Xavier Roqué Rodríguez 
cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat de la Facultat de 
Ciències, amb efectes 30 d’abril de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 18 de juny de 2018, per la qual la senyora María del Carmen Picallo 

Soler cessa com a coordinadora del Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes 30 d’abril de 2018. 
 
 

III.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 

III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena la senyora Helena Casas Tost 
sotscoordinadora de Professorat de l’àmbit de Terceres Llengües i Traducció del Departament de Traducció i 
d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Miquel Molist Montaña coordinador 

del Doctorat en Arqueologia Prehistòrica del Departament de Prehistòria, amb efectes del dia 1 de maig de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Antonio Mur Sierra director del 
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública, amb efectes del dia 16 

de maig de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Ramon Piqué Huerta 
sotscoordinador de Professorat de l’àmbit de Matèries Instrumentals i Teòriques del Departament de Traducció i 
d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual nomena la senyora Olga Torres Hostench 

sotscoordinadora de Professorat de l’àmbit de Segones Llengües i Traducció del Departament de Traducció i 
d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Santiago Crespo Alonso 

coordinador de l’assignatura Medicina Legal i Toxicologia del Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal, amb 
efectes del dia 22 de novembre de 2017. 
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Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Pedro Manuel Molina Rodríguez-
Navas secretari del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 8 de juny de 
2018. 

 
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual modifica la resolució de 7 de juny de 2018 de la 
senyora Helena Casas Tost en el sentit que el nom del càrrec sigui sotscoordinadora de Professorat de l’Àmbit de 
Segones Llengües Estrangeres i Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual modifica la resolució de 7 de juny de 2018 de la 
senyora Olga Torres Hostench en el sentit que el nom del càrrec sigui sotscoordinadora de Professorat de l’Àmbit de 
Primeres Llengües Estrangeres i Traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Carolina Gala 

Durán coordinadora de la Unitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social del Departament de Dret Públic i de 

Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 2 de maig de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor David Marín 
Pérez coordinador Erasmus del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 14 de maig de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor David Durán 
Gisbert sotscoordinador de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, 

Evolutiva i de l’Educació, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Marta Prat 
Sabater coordinadora de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes 
del dia 1 de maig de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Gemma Castellà 

Gòmez coordinadora de la Unitat de Sanitat Animal del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Laila Darwich 
Soliva responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, d’11 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Víctor Nacher 
García coordinador de la Unitat d’Anatomia i Embriologia del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Vicent Borràs 
Català coordinador d’Ordenació Acadèmica i de Professorat del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 15 

de gener de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 12 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Makiko Fukuda 
coordinadora del Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 12 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Alba Serra 
Vilella coordinadora del Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 14 de juny de 2018, per la qual es nomena la senyora Anna Gavarró 
Algueró coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana, amb efectes del dia 14 de maig de 
2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 29 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Jordi González 
Sabaté coordinador del Programa de Doctorat d’Informàtica del Departament de Ciències de la Computació, amb 
efectes del dia 10 de maig de 2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 29 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Gonzalo Seco 
Granados coordinador d’Unitat-Telecomunicació del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb 
efectes del dia 16 d’abril de 2018. 

 
 

III.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual el senyor Antonio Carrascosa Lezcano cessa com a 

director del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública, amb efectes 
15 de maig de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual la senyora Andrea Hom Diaz cessa com a 
coordinadora de Laboratori d’Enginyeria Química Avançada del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i 
Ambiental, amb efectes 30 de juny de 2016. 

 
Resolució de la rectora, de 27 de juny de 2018, per la qual la senyora Núria Simelio Sola cessa com a secretària 
del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 7 de juny de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de juny de 2018, per la qual el senyor Francesc Perera Domènech 
cessa com a coordinador Erasmus del Departament de Matemàtiques, amb efectes 13 de maig de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual el senyor José Luis Lalueza Sazatornil 
cessa com a sotscoordinador de l’Àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació del Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l’Educació, amb efectes 31 de gener de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual el senyor Cecilio Garriga Escribano 
cessa com a coordinador de la Unitat de Ciències de l’Educació del Departament de Filologia Espanyola, amb efectes 
30 d’abril de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de juny de 2018, per la qual el senyor Joan Miquel Verd Pericàs 

cessa com a coordinador de la comissió Acadèmica i Professorat del Departament de Sociologia, amb efectes 14 de 
gener de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 14 de juny de 2018, per la qual el senyor Jaume Mateu Fontanals 

cessa com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Filologia Catalana, amb efectes 13 de maig de 2018. 
 
 

III.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

III.4.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 21 de juny de 2018, per la qual anul·la la resolució de data 10 de maig de 2018 per 
la qual nomenava el senyor Xavier Daura Ribera coordinador del Programa de Doctorat de Bioinformàtica de l’Institut 

de Biotecnologia i de Biomedicina, amb efectes del dia 9 de novembre de 2017 i el nomena amb efectes del dia 1 
de setembre de 2017. 
 
 

III.5. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

III.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Institut Interuniversitari Interac 
Salut. 
 
Resolució de la rectora, de 12 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Antoni Bulbena Vilarrassa 

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Mixta de la Càtedra de Responsabilitat 

Professional Mèdica i Medicina Legal. 
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Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2018, per la qual nomena el senyor Manuel Armengol Carrasco, 
delegat de la rectora per a les Relacions amb les Institucions Sanitàries, vocal representant de la Universitat 
Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Parc Taulí. 

 
 

III.5.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 20 de juny de 2018, per la qual el senyor Carlos Eliseo Sánchez Lancis cessa com a 

vocal representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de la Fundació Parc Taulí, amb efectes del 
dia 19 de juny de 2018. 
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IV.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora i de la directora gerent de l’Institut Català de la Salut, de 5 de juny de 2018, per 
la qual es convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 
143, de 13 de juny de 2018): 

 

 

Número de places: 1 

Identificador: ACU00451 

Referència: CU/18/53 

Categoria: Catedràtic d’Universitat 

Departament: Medicina 

Àrea de coneixement: Medicina 

Especialitat: Nefrologia 

Perfil docent: Medicina i cirurgia 

Perfil investigador: Nefrologia, Enfermetat Glomerular. 

Biomarcadors 

Destinació: Hospital Trias i Pujol 

 
Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 21 de juny de 2018, per la qual es convoquen 

concursos públics per a l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per ocupar una plaça 

assistencial bàsica, segons es detalla (DOGC núm. 7661, d’11 de juliol de 2018): 
 
 

Identificador de la 
plaça: 

AAG00394 

Referència: AL/18/346 

Categoria de la plaça: Agregat o Agregada 

Àrea: Cirurgia 

Especialitat: Anestesiologia i Reanimació 

Departament: Cirurgia 

Perfil docent: Cirurgia, Anestesiologia. Bases de la 
Cirurgia 

Perfil investigador: Anestesiologia. Fisiologia respiratòria 

Destí Unitat Docent Parc Salut Mar 

 

Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 21 de juny de2018, per la qual es convoca 
concurs públic per a l’accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de torn lliure, segons es detalla 
(BOE núm. 171, de 16 de juliol de 2018): 
 
 

Identificador de la 

plaça: 

ATU00259 

Referència: CU/18/54 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Aparell digestiu 

Departament: Medicina 

Perfil docent: Digestiu / Hepatologia 

Perfil investigador: Hepatologia 

Destí Unitat Docent Parc Salut Mar 
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Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 21 de juny de 2018, per la qual es convoca 
concurs públic per a l’accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris de promoció interna, segons es 
detalla (BOE núm. 171, de 16 de juny de 2018): 

 
 

Identificador de la 
plaça: 

ATU00200 

Referència: CU/18/43 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Àrea: Cirurgia 

Especialitat: Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu 

Departament: Cirurgia 

Perfil docent: Patologia Medicoquirúrgica II. Aparell 
digestiu. 

Perfil investigador: Cirurgia general i de l’aparell digestiu. 
Patologia esofagogàstrica. 

Destí Unitat Docent Parc Salut Mar 

 

Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 21 de juny de 2018, per la qual es convoca 
concurs públic per a l’accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 171, 
de 16 de juliol de 2018): 
 

Identificador de la 
plaça: 

ATU00961 

Referència: TU/18/13 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

Àrea: Traumatologia i Ortopèdia 

Especialitat: Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

Departament: Cirurgia 

Perfil docent: Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. 
Aparell Locomotor. 

Perfil investigador: Patologia del genoll. Cirurgia de 
l’artrosi. 

Destí: Unitat Docent Parc Salut Mar 

 
Resolució de la rectora, de 25 de juny de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector/a / Tenure –eligible Lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7662, de 12 de 
juliol de 2018):  
 

Referència: UAB-LE-403 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament:  Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 

d’Ecologia 

Àmbit de coneixement: Edafologia i Química Agrícola 

Adjudicació: Xavier Domene Casadesús 

 
Resolució de la rectora, de 29 de juny de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector/a / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7662,  de 12 de 
juliol de 2018): 
 

Referència: UAB-LE-410 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament:  Didàctica de la Llengua i la Literatura i 

de les Ciències Socials 

Àmbit de coneixement: Didàctica de les Ciències Socials 

Adjudicació: Gustavo Alonso González Valencia 
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IV.1.2. Resolucions  

 
Resolució de la rectora, de 4 de juny de 2018, per la qual es nomena el senyor Jordi Carrabina Bordoll catedràtic 
d’universitat del departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics en l’àrea de coneixement d’Arquitectura i 
Tecnologia de Computadors (BOE núm. 155, de 27 de juny de 2018). 
 

Resolució de la rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7645, de 19 de juny de 2018): 
 
 
 

Referència: CL/18/16 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 

Història de l’Art 

Departament al qual 
està adscrita: 

Art i Musicologia 

Perfil docent: Art romànic i art bizantí 

Perfil investigador: Transferència i intercanvis artístics en 
la mediterrània medieval (segles XI i 
XV) 

Adjudicació: Manuel Antonio Castiñeiras González 

 
 
 
Resolució de la rectora, de 7 de juny de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7645, de 19 de juny de 2018): 
 

Referència: CL/18/15 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtica d’universitat laboral 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Prehistòria 

Departament al qual 
està adscrita: 

Prehistòria 

Perfil docent: Bioarqueologia 

Perfil investigador: Arqueobotànica 

Adjudicació: Raquel Piqué i Huerta 

 
 
 
Resolució de la rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa 

Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7645, de 19 de juny de 2018): 
 

Referència: AL/18/340 

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 d’animals de 
companyia I: medicina interna i 
patologia clínica 

Perfil investigador: Malalties infeccioses transmeses per 
vectors i patologia clínica 

Adjudicació: Laia Maria Solano Gallego 
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Resolució de la rectora, de 14 de juny 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. 7652, de 28 de juny de 2018): 
 

Referència: AL/18/341 

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: Desenvolupament experimental de 
catalitzadors moleculars i col·loïdals 
per a fotosíntesi artificial 

Adjudicació: Xavier Sala Román 

 
Resolució de la rectora, de 15 de juny de 2018, per la qual nomena la senyora Roser Masgrau Juanola professora 
titular d’Universitat del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, en l’àrea de coneixement de Bioquímica i 
Biologia Molecular (BOE núm. 164, de 7 de juliol de 2018). 

 
 
Resolució de la rectora, de 20 de juny 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. 7653, de 29 de juny de 2018): 
 

Referència: AL/17/345 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 

Filologia anglesa 

Departament al qual 
està adscrita: 

Filologia Anglesa i Germanística 

Perfil docent: Gramàtica descriptiva anglesa 

Perfil investigador: Llengua i lingüística angleses 

Adjudicació: Elisabet Pladevall Ballester 

 

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

 

IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’1 de juny 
de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de cap d’oficina, 
segons es detalla:  
 

Grup CLT Denominació Destinació Horari 

1 C Cap d’Oficina Oficina de Contractació Administrativa i Compres 09:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 de juny de 2018, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
d’un/a tècnic/a superior, amb destinació a la Unitat de Selecció de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, 
segons es detalla: 
 

Grup CLT Unitat territorial inicial Horari 

1 Q Unitat de Selecció – Àrea de Personal d’Administració i Serveis 09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’11 de 
juny de 2018, per la qual es convoca una plaça per a la provisió del sistema de lliure designació, de personal laboral 

(grup 1), segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Nom i destinació Horari 

L05511 1 A Cap d’Àrea – Àrea de Prevenció i Assistència 09:00 – 17:30 
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IV.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Enric López Cejas, 
funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01653, de gestor/a acadèmic/a, amb destinació a la Gestió 
Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Dolores Cruz Jiménez, 
funcionària de l’escala administrativa al Servei de Granges, Administració de Centre de Veterinària, amb efectes del 
dia 4 de juny de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Montserrat Izquierdo 

González, funcionària de l’escala de gestió, les funcions per acumulació de tasques de gestora departamental del 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, fins que es pugui cobrir la plaça reglamentàriament. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual es concedeix a la senyora Miriam Quintanilla Caricol l’excedència 
voluntària, per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys, amb efectes del dia 4 de juny de 2018. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual es modifica el complement específic del lloc de treball 
d’administratiu/iva responsable F05957 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Marta Ribas Botanch, 
funcionària de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 6 de juny de 2018, per la qual es modifica el complement específic del lloc de treball 
d’administratiu/iva responsable F004227 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Anna Carbonell 

Saurí, funcionària de l’escala administrativa, amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat de l’Àrea de Relacions 
Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 6 de juny 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 1 de juny de 2018 i fins el dia 
30 de juny de 2018, en torn de nit. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 12 de 
juny de 2018, per la qual es resol el concurs intern de trasllat, per a la provisió d’una plaça de cap d’Oficina, amb 
destinació a l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres i es declara la plaça deserta, per manca de 

candidatures. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de juny de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de funcions 

per acumulació de tasques de la senyora Paloma García de Palau Faria, de data 15 de maig de 2018, amb efectes 
del dia 8 de juny de 2018. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 15 de juny de 2018, per la qual es modifica el nivell de destinació i el complement específic del lloc 
de treball F04021, d’administratiu/iva responsable, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora M. 
Natividad Infante Cabrera, funcionària de l’escala administrativa amb destinació a l’Institut de Biotecnologia i de 
Biomedicina “Vicent Villar Palasí” (IBB). 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 15 de juny de 2018, per la qual es modifica el nivell de destinació i el complement específic del lloc 
de treball F05505, d’administratiu/iva responsable, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Dolores 
Martínez-Quintanilla Morilla, funcionària de l’escala administrativa amb destinació a l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP). 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 15 de juny de 2018, per la qual es modifica el nivell de destinació i el complement específic del lloc 
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de treball F04161, d’administratiu/iva responsable, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Rosa Sans 
Sobrino, funcionària de l’escala administrativa amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA). 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 15 de juny de 2018, per la qual es modifica el nivell de destinació i el complement específic del lloc 
de treball F05851, d’administratiu/iva, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Ana Maria Palau Villen, 
funcionària de l’escala administrativa amb destinació a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització e signatura de la 

rectora, de 15 de juny de 2018, per la qual es modifica el nivell de destinació i el complement específic del lloc 
de treball F05081, d’administratiu/iva, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Maria Teresa Jiménez 
Batista, funcionària de l’escala administrativa amb destinació a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 18 
de juny de 2018, per la qual s’aprova i es fa pública la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses 

en la convocatòria de proves selectives per l’accés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, pel sistema de concurs 

oposició (DOGC núm. 7649, de 25 de juny de 2018). 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 
de juny de 2018, per la qual es resol procés selectiu per a nomenar interinament 2 gestors/res de projectes de 
recerca (Ref. 2016A2PP02) i s’adjudica el nomenament a la senyora Marta Viana Díaz i a la senyora Mercès Bericat 
Bonet. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 
de juny de 2018, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 21 places 
de l’escala de gestió, segons es detalla: 
 

1. Declarar deserta la plaça de gestor/a de programació docent amb destinació a la Gestió Acadèmica de 
Ciències – Administració de Centre de Ciències i de Biociències (opció PL06). 

 

2. Declarar deserta la plaça de gestor/a de Seguretat Social i Justificacions amb destinació a la Unitat de 
Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines (opció PL17). 

 
3. Declarar deserta la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat d’Administració del Servei de Llengües 

(opció PL18). 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de juny de 2018, per la qual s’adscriu, provisionalment, la senyora Maria Teresa Prim Roura, 
tècnica especialista, a la Unitat de Selecció de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, amb efectes del dia 21 

de juny de 2018. 
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