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

 
 

 

I.1. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord  80/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 10 de juliol de 2018. 

 

 
Acord  81/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de 
priorització de les places de catedràtic d’Universitat i de les places d’agregat.  
 

Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 
 
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va acordar informar favorablement la modificació del “Model i criteris 
de priorització de les places de catedràtic d’universitat” en data 19 de juliol de 2018.  
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 

regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l'article 3, lletra a)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 

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

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la modificació del model i criteris de priorització de les places de catedràtic d’Universitat en els 
termes que consten al document que s’annexa. [Document] 

 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 

Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 

TERCER.- Encarregar el vicerector Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord  82/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de 
priorització de les places de catedràtic contractat. 

 
Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 
 

Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va acordar informar favorablement la modificació del “Model i criteris 
de priorització de les places de catedràtic contractat” en data 19 de juliol de 2018.  

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Model_criteris_prioritzacio_places_catedratic_universitat_CG270918
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Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  

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

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

 

PRIMER. Aprovar la modificació del model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractat en els 
termes que consten al document que s’annexa. [Document] 

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

TERCER.- Encarregar el vicerector Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord  83/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de 
priorització de les places de catedràtic d’Universitat i de les places d’agregat.  
 

Atès que l’experiència en la priorització de les esmentades places ha fet necessària plantejar una proposta de 
modificació dels models i criteris de priorització. 
 
Atès que la Comissió de Personal Acadèmic va acordar informar favorablement la modificació del “Model i criteris 
de priorització de les places de professor agregat” en data 19 de juliol de 2018.  
 
Vist l’article 3 d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 

regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a les directrius generals sobre 
organització de l’administració universitària i dels recursos humans.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l'article 3, lletra a)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 

Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del model i criteris de priorització de les places de professor agregat en els 
termes que consten al document que s’annexa. [Document] 

 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 

Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER.- Encarregar el vicerector Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Model_criteris_prioritzacio_places_catedratic_contractat_CG270918
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Model_criteris_prioritzacio_places_professor_agregat_CG270918
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Acord  84/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció d’un títol de grau propi que ha 

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

 
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 
 
Vist l'article 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 supressió d'ensenyaments i títols primer cicle.  

 
Atès que la proposta de supressió del títol de grau propi va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió 
d’Afers Acadèmics de 18 de setembre 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 supressió del títol de grau propi següent: 

 

- Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles 

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

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  85/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 

Vistes les peticions de modificació de títols de màster propi 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 modificació 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 modificació de títols de màster propi que es presenten van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 18 de setembre de 2018. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la 
Formació Contínua, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del títols de màster propi següent: 
 

- Màster en Atenció d’Infermeria a la Persona amb Problemes Cardíacs, que passa a denominar-se màster 
en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars  

- Màster en Etologia Clínica, que passa a denominar-se màster en Etologia d’Animals de Companyia  
 
SEGON.- Elevar la modificació de títols de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
 
TERCER.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 

dels acords primer a tercer. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
 
Acord  86/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua de modificació del reglament de 
l’Escola de Postgrau. 
 
Vista la necessitat de modificar el reglament de l’Escola de Postgrau per adaptar-lo a les necessitats actuals de 
l’Escola.  
 

Vist el que disposa l’article 17.4 dels Estatuts de la UAB, segons el qual correspon al Consell de Govern l’aprovació 

del Reglament de l’Escola de Postgrau, el qual ha d’establir les seves especificitats com a centre d’ensenyament 
als efectes de representació, organitzatius, econòmics, administratius i de gestió, institucionals i de drets i deures 
dels membres de la comunitat universitària que en formin part o hi tinguin relació.  
 
Vist que el reglament de l’Escola de Postgrau va ser aprovat per acord de Consell de Govern de 8 de novembre de 
2016. 

 
Atès que la proposta de modificació del Reglament de l’Escola de Postgrau va ser informada favorablement a la 
sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 18 de setembre 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, el Consell 

de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació del Reglament de l’Escola de Postgrau de la UAB en els termes que s’annexen:  
 

Capítol I. El Consell Acadèmic de l’Escola de Postgrau 
 
     “Article 13. El ple del Consell Acadèmic 

1. El ple del Consell Acadèmic es reuneix almenys una vegada cada sis mesos. En la primera sessió de 
cada curs fixa el calendari d’actuacions.” … 

    “Article 14. La Comissió Permanent del Consell Acadèmic     
4. La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim, una vegada al mes, sempre i quan hi hagi 

assumptes a tractar per part d’aquesta.” … 
 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor de la modificació del Reglament de l’Escola de Postgrau a partir del dia 
següent de la seva aprovació per part del Consell de Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la 

UAB. 
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TERCER. Comunicar el present acord a l’Escola de Postgrau. 
 

 
Acord  87/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del director del Departament de Medicina i Cirurgia Animals pel que fa a la modificació del 
Reglament vigent del departament aprovat per Acord de Consell de Govern de 29 de setembre de 2004 i reformat 
per Acord de Consell de Govern de 8 de novembre de 2016. 

 
Vist que en data 3 de juliol de 2018 el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació de 
l’esmentat Reglament i que els canvis principals afecten a la regulació de les competències atorgades a la 
Comissió Executiva del Departament. 
 
Vist que la proposta de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i 

escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis aprovat pel 

Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre de 2008, 25 
d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.   
 
Atès que d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB correspon al Consell de Govern ratificar la modificació del 
Reglament del Departament de Medicina i Cirurgia Animals aprovada pel Consell de Departament.  
 

Vist l'article 3, lletra a) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data 10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Consell de Departament de Medicina i 
Cirurgia Animals, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Medicina i Cirurgia Animals de la UAB en els 
termes que s’annexen. [Document]  

 
SEGON. Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 
Govern i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB. 
 
TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Medicina I Cirurgia Animals. 
 

 
Acord  88/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de transformar el centre internacional, Centre 

d’Estudis Olímpics (CEO) en institut d’investigació propi amb la denominació ‘Institut de Recerca de l’Esport’ de la 
UAB. 
 

Vista les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEO i per diversos grups de recerca de la UAB en 
temes relacionats amb l’esport, justificades a la memòria científica, la qual conté el projecte de Reglament, la 
proposta de cens inicial i la seva projecció futura, és interès de la seva direcció ser reconegut com a Institut Propi 
de Recerca. 
 
Vist l’article 23.2 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya i l’article 27 dels Estatuts pels 
quals la creació dels instituts universitaris de recerca l'efectua el Departament de la Generalitat de Catalunya 

competent en matèria d'universitats, a proposta del Consell Social i amb l’informe previ del Consell de Govern de 
la universitat corresponent. 
 
Atès que en data 19 de setembre de 2018 la present proposa va ser informada favorablement per la Comissió 
d’Investigació en virtut del que disposa l’article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les 
comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 

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

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Departament_Medicina_Cirurgia_Animals_CG270918
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Vist l'article 27.4 dels Estatuts de la Universitat que estableix l’obligatorietat d’establir un període d’informació 
pública de la present proposta de creació i reconeixement per tal que els departaments, instituts universitaris 
d’investigació, facultats i escoles afectats emetin informe de la proposta.   

 
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.- Obrir un període d’informació de 15 dies per tal que els departaments, instituts universitaris 
d’investigació, facultats i escoles puguin presentar al·legacions en relació amb el reconeixement el Centre 
d’Estudis Olímpics (CEO) com a institut d’investigació propi de la UAB, amb la denominació ‘Institut de Recerca de 
l’Esport’, d’acord amb la memòria científica que incorpora el projecte de Reglament i la proposta de cens inicial.  

 

SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  89/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Director de l’Institut de Neurociències davant el vicerector de Recerca i de 
Transferència relativa a que el Grup de Recerca de Teràpia Gènica al sistema nerviós de la Fundació Hospital Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) sigui reconegut com a unitat associada a l’esmentat Institut.  
 
Vist el contingut de l’informe (memòria) sobre la Unitat Mixta de Teràpia Gènica UAB-VHIR. 

 

Vista la proposta de minuta de conveni de col·laboració per la qual la UAB i el VHIR procedeix a formalitzar la 
unitat associada un cop obtinguts els acords escaients . 
 
Vist l’acord del patronat del VHIR de data 13 de juny de 2017 pel qual el Grup de Recerca de Teràpia Gènica al 
sistema nerviós fos reconegut com a unitat associada a l’Institut de Neurociències. 
 

Atès que en data 19 de setembre de 2018 la present proposa ha estat informada favorablement per la Comissió 
d’Investigació a l’empara del que estableix l’article 16.4.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 d’Investigació informar 
de les propostes que han de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a qualsevol 
matèria que la normativa vigent estableixi. 
 
Vist l’article 72.4 del text refós de la Normativa UAB en matèria d’investigació segons el qual es requereix l’acord 

del Consell de Govern per formalitzar la unitat associada.  
 

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 el reconeixement del Grup de Recerca de Teràpia Gènica al Sistema Nerviós del VHIR com a 
Unitat Associada de Recerca a l’Institut de Neurociències de la UAB (Estructura de recerca d’acollida) de 
conformitat amb allò establert en la normativa de la UAB en matèria d’investigació (text refós de la Normativa UAB 
en matèria d’investigació). 

 
SEGON.- Autoritzar a la rectora o persona en qui delegui per formalitzar amb la Fundació Hospital Universitari Vall 
d’Hebron – Institut de Recerca la formalització del conveni de col·laboració de creació de la unitat associada en els 
termes del document annex, facultant-la àmpliament  perquè pugui autoritzar, en nom del Consell de Govern, la 

incorporació de les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura de l’esmentat 
document. 

 

http://www.uab.cat/doc/Conveni_Unitat_Associada_VHIR_UAB_CG270918
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TERCER.- Encarregar el vicerector 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. 
 
 
Acord  90/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició formulada pel Deganat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, i l'acord de la Junta de la 

Facultat de data 20 de juny de 2018 pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament de la doctora Anne 
Cheng, com a doctora honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Atès que tant del currículum de la candidata 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 la fan 
mereixedora 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. 
  
Atès que la proposta de la Facultat de Traducció i d’Interpretació 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 Junta de la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS: 
  
Primer.- Nomenar la doctora Anne Cheng, doctora 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 Traducció i d’Interpretació. 
 
 
Acord  91/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/2977/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als 

terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 

funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2017. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits 
de recerca del professorat de la UAB, algunes de les quals han estat aconseguides després de l’estimació del 
recurs presentat pel professorat interessat. 
 

Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal acadèmic, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat docent i 
investigador que han obtingut avaluació positiva, en els termes de l’annex. [Document] [Document] 

 
SEGON.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
TERCER.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 

I.2. Comissions del Consell de Govern 

 

I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
[tornar a l’índex] 

Acord 066/2018, de 18 de setembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de juny de 2018 
  
  

Acord 067/2018, de 18 de setembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció d’un títol de grau propi que ha 
estat presentada pel centre corresponent. 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel 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 supressió d'ensenyaments i títols primer cicle.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement sobre la supressió del títol de grau propi. 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  
Acord 068/2018, de 18 de setembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les diverses peticions de modificació de títols de màster propi 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. 

  

http://www.uab.cat/doc/Comp_retributius_merits_recerca_personal_docent_contractat1_CG270918
http://www.uab.cat/doc/Comp_retributius_merits_recerca_personal_docent_contractat2_CG270918
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

ACORDS 

 
Primer.- Informar favorablement sobre la modificació als títols de màster propi. 
Segon.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 

 
 
Acord 069/2018, de 18 de setembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vistes les propostes de modificació de plans d’estudis de màster propi 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 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 

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, la modificació dels plans d’estudis dels màsters propis 
següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent:  
- Màster en Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars   
- Màster en Etologia d'Animals de Companyia  
Segon.- Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per fer-los efectius. 
  
  
Acord 070/2018, de 18 de setembre 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. [Document] 

Segon. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos de la UAB Summer School 2018.[Document] 
Tercer. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment dels acords primer 
i segon. 
 
Quart. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 

  
  
Acord 071/2018, de 18 de setembre de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua de modificació del reglament de 
l’Escola de Postgrau. 

 

Vista la necessitat de modificar el reglament de l’Escola de Postgrau per adaptar-lo a les necessitats actuals de 
l’Escola.  
 
Vist el que disposa l’article 17.4 dels Estatuts de la UAB, segons el qual correspon al Consell de Govern l’aprovació 
del Reglament de l’Escola de Postgrau, el qual ha d’establir les seves especificitats com a centre d’ensenyament 
als efectes de representació, organitzatius, econòmics, administratius i de gestió, institucionals i de drets i deures 
dels membres de la comunitat universitària que en formin part o hi tinguin relació.  

 
Vist que el reglament de l’Escola de Postgrau va ser aprovat per acord de Consell de Govern de 8 de novembre de 
2016. 
 
Vist l'article 12.de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement sobre la modificació del reglament de l’Escola de Postgrau:  

         
TÍTOL II. ÒRGANS DE L’ESCOLA DE POSTGRAU 
 
       Capítol I. El Consell Acadèmic de l’Escola de Postgrau 
 
       “Article 13. El ple del Consell Acadèmic 
 

1. El ple del Consell Acadèmic es reuneix almenys una vegada cada tres sis mesos. En la primera sessió de 
cada curs fixa el calendari d’actuacions.” … 

 
    “Article 14. La Comissió Permanent del Consell Acadèmic 
      … 
4. La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim, una vegada al mes., sempre i quan hi hagi assumptes a 

tractar per part d’aquesta.” … 
 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 

 
 

I.2.2 Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 

 
Acord 058/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 

http://www.uab.es/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio-18092018
http://www.uab.es/doc/%09Informacio-sobre-els-cursos-delaUA-SummerSchool2018-18092018
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ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 27 de juny de 2018 
 

 

Punt 3. Aprovació de la resolució de la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de 
laboratoris i altres espais docents especialitzats per l’any 2018. 
 
Acord 059/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres espais docents especialitzats 
per a la docència de grau i de màster universitari per a l’any 2018, aprovada per la Comissió d’Economia i 

d’Organització el 4 de juny de 2018, amb una dotació de 150.000 euros. 

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 Acords de 14 de març de 2013, pel que fa a les competències de la Comissió 
d'Economia i d'Organització, pel que fa 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. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

Podeu veure el detall dels càlculs en el document següent: Document  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector de Programació Acadèmica i 
Qualitat,  la Comissió d’Economia i d’Organització ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la resolució de la convocatòria per a l’adquisició i renovació d’equipament de laboratoris i altres 
espais docents especialitzats per a l’any 2018, adjudicant els següents imports: 

 

FACULTAT / ESCOLA 

IMPORT TOTAL 

DE LA 

INVERSIÓ  

IMPORT 

SOL·LICITAT 

IMPORT 

ASSIGNAT 

Biociències 48.910,18 € 36.682,64 € 19.624,10 € 

Ciències 59.615,42 € 37.500,01 € 20.458,75 € 

Ciències de la 

Comunicació 
23.501,83 € 18.801,46 € 15.393,77 € 

Ciències de l'Educació  19.376,05 € 14.532,04 € 9.114,99 € 

Dret 659,45 € 527,56 € 527,56 € 

Economia i Empresa 12.050,12 € 7.050,12 € 7.050,12 € 

Filosofia i Lletres 29.240,22 € 23.389,26 € 8.849,99 € 

Medicina 53.992,04 € 40.919,91 € 10.174,76 € 

Psicologia 10.923,52 € 8.192,64 € 8.192,64 € 

Traducció i Interpretació 20.615,38 € 15.461,54 € 5.131,53 € 

Veterinària 73.163,16 € 37.496,10 € 24.817,33 € 

Enginyeria 67.198,00 € 41.643,00 € 20.664,46 € 

 
419.245,37 € 282.196,28 € 150.000,00 € 

 
 

SEGON. Excloure, per tenir un objecte que no s’adequa a la línia d’actuació establerta a la convocatòria, les 
sol·licituds següents: 
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FACULTAT / 

ESCOLA 

PROPOSTA 

NÚMERO  
DESCRPCIÓ BREU 

Ciències de 

l'Educació 5 Paviment sala 

Filosofia i Lletres 2A Actualització llicència audio digital Reason   

Filosofia i Lletres 3A Llicència programari Atlas.ti    

Filosofia i Lletres 5E Llicència programari Enterprise Architect   

Medicina 5 Llicències SPSS (Base) 

Psicologia 4 Llicència E-Prime 

 
 
TERCER.- Fixar la data de 31 de desembre de 2018 com a termini d’execució de la despesa. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a l’Àrea d’Economia i Finances, per tal que porti a terme la distribució del 
crèdit corresponent. 
  

  

Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 d’agost de 2018. 
  
Acord 060/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 d’agost de 2018. 

 
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 15  de febrer de 2018,  d’11 d’abril de 2018,  de 4 de 
juny de 2018 i de 27 de juny de 2018. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 

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

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

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

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

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en data 31 d’agost de 2018.[Document] 
 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 6. Relació de les licitacions i pròrrogues amb despesa de pressupost genèric pluriennal amb un 

pressupost base de licitació de fins a 200.000€ (IVA exclòs) del primer semestre de 2018. 

http://www.uab.es/doc/Aprovacio-modificacio-credit310818-19092018
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Acord 061/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar la simplificació del 
procediment d’aprovació de despeses pluriennals en el sentit que el Consell Social  va autoritzar  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. 

 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació màxim de  
200.000€ corresponents al primer semestre de 2018.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, la 

Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB,ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

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

  

Punt 7.1. • Pròrroga dels Serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, psicologia, 

psiquiatria, ginecologia i de recepció central en el Servei Assistencial de Salut 
  
Acord 062/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 23 de juliol de 2018 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 

suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número   
67/2015 de serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia i de 
recepció central en el Servei Assistencial de Salut de la UAB 
 
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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus, es presenta 
a la Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
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ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al  contracte número contractació número 
67/2015 de serveis d’assistència sanitària d’atenció primària, odontologia, psicologia, psiquiatria, ginecologia i de 

recepció central en el Servei Assistencial de Salut de la UAB i l’existència de crèdit suficient per atendre-la. 
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 7.2. • Acord Marc pel subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori. 
  
Acord 063/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el document acreditatiu de l’aprovació de la despesa per a la contractació de l’Acord Marc nº  CONSU-33/2018 
de subministrament  de material  fungible i petit equipament per a laboratori  de data 12 de setembre de 2018. 
 

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”. 
 

Atès que l’article 117.2 de la mateixa llei disposa que: “ Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot 
amb l’adjudicació i formalització del contracte corresponent, encara que la seva execució, tant si s’efectua en una 
com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent. A aquests efectes es poden comprometre crèdits 
amb les limitacions que es determinin en les normes pressupostàries de les diferents administracions publiques 
subjectes a aquesta Llei”.  
 
Atès que l’article 100.3 de la mateixa Llei disposa que “Amb caràcter previ a la tramitació d’un acord marc o d’un 

sistema dinàmic d’adquisició no és necessari que s’aprovi un pressupost base de licitació.” 
 
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. 

 

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

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la despesa pluriennal per a la contractació de l’acord Marc Num CONSU-33/2018 de 
subministrament de material fungible i petit equipament de laboratori. 
 

SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
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I.2.3. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 022/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
ACORDS 
 

Aprovar l’acta corresponent a la sessió de 20 de juny de 2018. 
  

  

Punt 3. Aprovació, si s’escau, dels criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts FI per al 2019. 
  
Acord 023/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
Atesa la proximitat de la publicació de la propera convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2019 (FI-DGR).  
Atès que les bases reguladores de la convocatòria estableixen que l’AGAUR ha de validar el procediment de 

priorització de les institucions. 
Atès que la informació de l’AGAUR respecte de la propera convocatòria ha confirmat que no hi hauran canvis 
importants en la mateixa, respecte de la de l’any anterior 
Atesa la proposta de criteris de priorització presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca (document 1). 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de juliol de 2016 segons els 

quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la Comissió 
d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts FI per al 2019. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
  

  

Punt 4. Informar favorablement l'aprovació, si s'escau, de la Unitat Associada INC-VHIR en teràpia 

gènica. 
  
Acord 024/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la sol·licitud presentada pel Director de l’Institut de Neurociències davant el vicerector de Recerca i de 

Transferència relativa a que el Grup de Recerca de Teràpia Gènica al sistema nerviós de la Fundació Hospital Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) sigui reconegut com a unitat associada a l’esmentat Institut (document 1).  

 
Vist el contingut de l’informe (memòria) sobre la Unitat Mixta de Teràpia Gènica UAB-VHIR (document 2). 
 
Vista la proposta de minuta de conveni de col·laboració per la qual la UAB i el VHIR procedeix a formalitzar la 

unitat associada un cop obtinguts els acords escaients (document 3). 
 
Vist l’acord del patronat del VHIR de data 13 de juny de 2017 pel qual el Grup de Recerca de Teràpia Gènica al 
sistema nerviós fos reconegut com a unitat associada a l’Institut de Neurociències, així com el model de minuta 
del conveni a signar amb la UAB (document 4). 
 
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 el qual és competència de la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a qualsevol matèria que la normativa vigent 
estableixi (article 72.2 del text refós de la Normativa UAB en matèria d’investigació).  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

http://www.uab.es/doc/Aprovacio-dels-criteris-prioritzacio-convocatoria-ajutsFIper2019-19092018
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ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement  el reconeixement del Grup de Recerca de Teràpia Gènica al Sistema Nerviós del 
VHIR com Unitat Associada de Recerca a l’Institut de Neurociències de la UAB (Estructura de recerca d’acollida) de 

conformitat amb allò establert en la normativa de la UAB en matèria d’investigació (text refós de la Normativa UAB 
en matèria d’investigació) .  
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar el vicerector 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 5. Normativa sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la llei 

24/2015, de 24 de juliol, de patents. 
  
Acord 025/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que la llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, la  
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i els Estatuts de la UAB diferencien entre l’estament personal docent 
i investigador i personal d’administració i de serveis, amb règim jurídics diferenciats.  
 
Atès que en aquesta diferenciació no es reconeix el desenvolupament d’activitat de recerca al personal 
d’administració i de serveis. 
 
Atès que amb la promulgació de la llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents s’obre la possibilitat de reconèixer al 

‘personal d’investigació’  i al ‘personal tècnic de recolçament’ (estament PAS) determinats efectes econòmics 
reconeguts a l’estament personal PDI, sempre i quan es promulgui una normativa en la qual es reconegui la 

condició de ‘personal d’investigació’.  
 
Atesa la situació en la qual es troba un determinat col·lectiu de treballadors / funcionaris de la UAB que estan 
integrats en l’estament PAS que venen desenvolupament activitats d’investigació, sense cap reconeixement per 
part la universitat al respecte.   

 
Atès que en data 20 de juny de 2018 la comissió d’investigació va debatre les bases de la normativa el text 
articulat del qual és objecte de valoració en el present punt. 
 
Atesa la proposta de text articulat de la Normativa sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de 
l’article 21.1 de la llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents incorporada com a document 1. 

 
Atès que en data 19 de setembre de 2018 el text articulat es presenta a la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics pel seu informe favorable. 
 
Vist l’article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB segons el qual és competència de la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria 

d’investigació.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre 
reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents. 
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

TERCER.- Encarregar el vicerector 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. 
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Punt 6. Nomenament de representants per a l’avaluació de convocatòries internes de recerca i de 
transferència. 
  
Acord 026/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el nomenament dels següents representants per a l’avaluació de convocatòries internes de 
recerca i de transferència: 

  

Àmbit científic Titular Suplent 

Bio-Salut Miguel Chillón Rodríguez Xavier Navarro Acebes 

Experimentals Salvador Ventura Zamora Maria Àngeles Vázquez Castro 

Socials José Tejada Fernández Montserrat Ventura Oller 

Humanitat Raquel Piqué Huerta Carmen Molinero 

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

  

Punt 7. Informe situació programa TSR. 
  
Acord 027/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Modificar les decisions aprovades per la Comissió d’Investigació de data 4 d’abril de 2018 en relació al 
Programa  de Tècnics de suport a la Recerca (TSR) en el sentit de permetre als grups de recerca integrats per 15 o 

més persones puguin optar a tenir un segon TSR.  
 
SEGON.- Comunicar el presents acords a tots els grups SGR’s.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 8. Proposta de creació de l’Institut d’Estudis de l’Esport. 
  
Acord 028/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de transformar el centre internacional, Centre 
d’Estudis Olímpics (CEO) en institut d’investigació propi amb la denominació ‘Institut de Recerca de l’Esport’ de la 
UAB. 

 
Vista les dimensions i activitat científica desenvolupada pel CEO i per diversos grups de recerca de la UAB en 
temes relacionats amb l’esport, justificades a la memòria científica, la qual conté el projecte de Reglament, la 
proposta de cens inicial (document 1) i la seva projecció futura, és interès de la seva direcció ser reconegut com a 
Institut Propi de Recerca. 
 

Vist l'article 25 i següents dels Estatuts de la UAB.  
  
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 el qual és competència de la Comissió d’Investigació informar de les propostes que han de ser 
discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’instituts universitaris propis.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Proposar al Consell de Govern el reconeixement del centre internacional, Centre d’Estudis Olímpics 
(CEO) com a institut universitari d’investigació propi de la UAB amb la denominació ‘Institut de Recerca de 

l’Esport’, d’acord amb la memòria científica que incorpora el projecte de Reglament i la proposta de cens inicial.  
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 9. Aprovació de les modificacions d’adscripció de recerca de personal investigador de la UAB. 
  
Acord 029/2018, de 19 de setembre de 2018 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència on proposa la modificació d’adscripció d’activitat 
investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts d’acord amb els informes del Directors de l’ICTA i del 
Departament d’Economia Aplicada (documents 1 i 2). 
 
Sol·licitant Vinculació Adscripció recerca actual Proposta d’adscripció de recerca 

Federico Demaria Investigador ordinari 100 % ICTA 50% ICTA 
50% Departament d’Economia aplicada 
 
Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per última vegada per 
acord del Consell de Govern de data 22 de setembre de 2017, segons els quals, l’adscripció de la recerca del 
personal acadèmic d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada 
favorablement per la Comissió d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector 

competent en matèria de recerca.   
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de la UAB 
en els  següents termes: 
   

Sol·licitant Vinculació Adscripció recerca actual 
100% 

Proposta d’adscripció de recerca 

Federico Demaria Investigador 
ordinari 

ICTA 50% ICTA / 
50% Departament d’Economia 
aplicada 

Ricard MOREN ALEGRET 
Professor 
agregat 

Departament de Geografia 
50% Departament de Geografia / 
50% Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambiental (ICTA) 

Miguel DIAZ SÁNCHEZ 
Investigador 
predoctoral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Pau CASANELLAS 
PEÑALVER 

Investigador 
posdoctoral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Montserrat BACARDÍ 
TOMÁS 

Titular 
d'Universitat 

Departament de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis 
d'Àsia Oriental 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Jordi SANCHO GALÁN 
Investigador 
posdoctoral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 
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Miguel àngels del RIO 
MORILLAS 

Associat 
laboral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

David BALLESTER 
MUÑOZ 

Associat 
laboral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Ivan BORDETAS 
JIMÉNEZ 

Associat 
laboral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Aram MOMFORT COLL 

Associat 
laboral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Steven FORTI 

Associat 
laboral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Chiao-In-Chen 
Associada 
laboral 

Departament d'Història 
Moderna i Contemporània 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Francisca MONTIEL 
RAYO 

Associada 
laboral 

Departament de Filologia 
Espanyola 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

Olívia GASSOL BELLET 
Associada 
laboral 

departament de Filologia 
Catalana 

50% Departament d'Història 
Moderna i Contemporània / 
50% Centre d'Estudis sobre 
Dictadures i Democràcies 
(CEDID) 

 

SEGON.-  Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les 
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

 

I.2.4. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  

Acord 053/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 19 de juliol de 2018. 
  

  
Punt 3. Convocatòria de concursos de places de cossos docents de càtedres d’universitat de promoció interna. 

  
Acord 054/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
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Vist l’article 62.2 de la Llei Orgànica d’Universitats que regula la promoció interna del personal dels cossos docents 
universitaris i d’acord amb la disposició final segona del Real decret-llei 10/2015, d’11 de setembre. 
 

Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 

Vistes les previsions del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar les convocatòries dels concursos públics per l’accés a cossos docents universitaris de promoció 
interna, de conformitat amb l’annex adjunt. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
ANNEX   
•Bases de la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de cossos docents universitaris de promoció 
interna  (Convocatòria 2018/D/FC/CD/11) [Document] 
•Bases de la convocatòria d’un concurs públic per a l’accés a una plaça de catedràtic d’universitat de promoció 
interna  per ocupar una plaça assistencial vinculada a l’Hospital del Mar (Convocatòria 

2018/D/FC/CD/13)[Document] 

  
  
Punt 4. Convocatòria de concursos de places de cossos docents de càtedres d’universitat de torn lliure. 
  
Acord 055/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 

publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 

Vistes les previsions del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per l’accés a cossos docents universitaris de torn lliure, 
de conformitat amb l’annex adjunt. 

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

•Bases de la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de cossos docents universitaris de torn 
lliure  (Convocatòria 2018/D/FC/CD/12)[Document] 
  

http://www.uab.es/doc/Bases-catedres-promocio2018_200918
http://www.uab.es/doc/Bases-catedres-parc-Salut-Mar2018_200918
http://www.uab.es/doc/Bases-catedres-promocio2018D-FC-CD_200918
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Punt 5. Convocatòria de concursos de càtedres laborals de promoció interna. 
  

Acord 056/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 

Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
catedràtic. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 

Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 

la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 

Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de catedràtic laboral de promoció 
interna.[Document] 

 

SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords 
  
  
Punt 6. Convocatòria de concursos de places d’agregat o agregada destinades a personal investigador doctor que 
hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3. 
  

Acord 057/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 

Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 

Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 

la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 

la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

http://www.uab.es/doc/Convocatoria-oncursos-publics-accesplaces-catedratic-contracteLaboralPromocioInterna_200918
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PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y 
Cajal, i hagi obtingut el certificat I3, de conformitat amb l’annex adjunt. 

 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
ANNEX   
 
•Bases de la convocatòria dels concursos de places d’agregat o agregada destinades a personal investigador 

doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3  (Convocatòria 
2018/D/LD/CC/10)[Document] 
  
  
Punt 7. Convocatòria de concurs d’una plaça de lector o lectora d’infermeria. 
  

Acord 058/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,2, i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  lector. 

 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
Vistos els articles 52 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar  la convocatòria de concurs d’una plaça de professor lector o lectora de caràcter temporal, de 

conformitat amb l’annex adjunt.  
 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 
ANNEX   
•Bases de la convocatòria del concurs públic d’una plaça de professor lector o lectora de caràcter temporal  

(Convocatòria 2018/D/LEM/CL/2)[Document] 
  

  
Punt 9. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador predoctoralen Formació per el 
curs 2018-2019 (Annex setembre 2018). 
  

Acord 059/2018, de 20 de setembre 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. 

http://www.uab.es/doc/%09ConvocatConcursosPublicsAaccesPlacesProfessorAgregatRegimLaboralPID-FinalitzatPRCambCertifica_200918
http://www.uab.es/doc/ConvocatConcursosPlacaLectorTemporal_200918
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Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 

13 de desembre del 2017. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 

catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 

 

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

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos  per a la contractació de personal investigador 
predoctoral en formació per al curs 2018-2019 (III Annex setembre 2018, de conformitat amb l’annex adjunt. 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
ANNEX   
•Bases de la convocatòria dels concursos per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació 

per al curs 2018-2019 (III Annex setembre 2018)  (Convocatòria 2018/D/LE/CC/14)[Document] 

  
  
Punt 10. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al curs 2018-
2019 (Annex setembre 2018). 
  
Acord 060/2018, de 20 de setembre 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. 

http://www.uab.es/doc/ConvocatConcursosContractacioPersonalInvestigadorPredoctoralPIF18-19_200918
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador 

postdoctoral per al curs 2018-2019 (Annex setembre 2018), de conformitat amb l’annex adjunt 
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
ANNEX   
 

•Bases de la convocatòria dels concursos per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al curs 

2018-2019 (III Annex setembre 2018)  (Convocatòria 2018/D/LE/CC/15)[Document] 
  
  
Punt 11. Convocatòria de concurs d’una plaça d’associat (medicina legal i forense) a la Unitat Docent del Parc 
Taulí. 
  
Acord 061/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 

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

13 de desembre del 2017. 

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

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

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

de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria d’un concurs per a la contractació de professorat associat a la Unitat 
Docent Parc Taulí per al curs 2018-2019, de conformitat amb l’annex adjunt  
 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
ANNEX   
•Bases de la convocatòria de concurs d’una plaça d’associat (medicina legal i forense) a la Unitat Docent del parc 

Taulí  (Convocatòria 2018/D/LE/CC/12) [Document] 
  
  
Punt 12. Recurs contra la proposta de nomenament de professor emèrit. 

  
Acord 062/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

http://www.uab.es/doc/ConvocatConcursosContractacioPersonalInvestigadorPostdoctoraPOSTDOC18-19_200918
http://www.uab.es/doc/ConvocatConcursProfessorAssociat-MedicinaLegalForense-UDParcTauli18-19_200918
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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 que regulen el professorat emèrit i honorari. 

 
Vistes les bases de la convocatòria per a la selecció de professorat emèrit i honorari per al curs 2018-
2019.aprovada per la Comissió de Personal Acadèmic en data 19 d’abril de 2018 i feta pública per resolució de 
data 26 d’abril de 2018. 
 
Vista la resolució definitiva, de data 5 de juny de 2018, per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos de la 

convocatòria per a la selecció de professorat emèrit i honorari per al curs 2018-2019. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 5 de juny de 2018 per la qual s’acorda el nomenament 
de professorat emèrit i honorari. 
 
Vist el recurs de reposició que el senyor Evarist Feliu Frasnedo ha interposat en relació amb la convocatòria per a 

la selecció de professorat emèrit i honorari per al curs 2018-2019. 

 
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. 
 
Vist l’informe emès pel Gabinet Jurídic en relació amb el recurs de reposició interposat pel senyor Evarist Feliu 
Frasnedo. [Informe] 

 
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.- Proposar, per majoria qualificada de 3/5 parts dels seus membres, el nomenament com a professor 

emèrit per la via excepcional del doctor Evarist Feliu Frasnedo. 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Punt 13 Informació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat:  
13.1 Informació general  

13.2 Presentació, anàlisi i proposta de resolució dels recursos i reclamacions presentats 
  
Acord 063/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  

 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 

encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 

Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del 
Consell de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de 
l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  

 
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran situacions presentades en el desenvolupament de la 
convocatòria 2018 d’avaluació de l’activitat del professorat, els expedients dels quals i/o relacionats podran 
consultar-se a l'Oficina de Qualitat Docent (oqd.avaluacio@uab.cat) 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar els recursos presentats i elevar a la rectora les propostes de resolució. [Document] 
SEGON.-  Encarregar al vicerector de  Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i seguiment del present 
acord. 
  

  
Punt 14. Proposta de modificació de l’escrit de certificació de qualitat docent. 
  
Acord 064/2018, de 20 de setembre de 2018 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 

disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 

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

Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del 
Consell de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de 
l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  

 
Atès que en la sessió d’aquesta Comissió es debatran situacions presentades en el desenvolupament de la 
convocatòria 2018 d’avaluació de l’activitat del professorat, els expedients dels quals i/o relacionats podran 
consultar-se a l'Oficina de Qualitat Docent (oqd.avaluacio@uab.cat) 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i 
Qualitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar el nou redactat, contingut i condicions per emetre el certificat de les avaluacions de l’activitat 

docent del personal acadèmic de la UAB.[Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i seguiment del present 

acord. 
  
  
Punt 15. Assumptes de tràmit. 

  
Acord 065/2018, de 20 de setembre 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. 

http://www.uab.es/doc/ConvocatAvaluacioActivitatDocentProfessorat_200918
http://www.uab.es/doc/PropostaModificacioEscritCertificacioQualitatDocent_200918
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la relació de col·laboradors de docència o de recerca nomenats el 

mes de juliol de 2018. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals.[Document] 

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

I.2.5. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 011/2018, de 17 de setembre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 18 de maig de 2018 
  

  

Punt 3. Normativa sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la llei 
24/2015, de 24 de juliol, de patents. 
  
Acord 012/2018, de 17 de setembre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Atès que la llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, la  

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i els Estatuts de la UAB diferencien entre l’estament personal docent 
i investigador i personal d’administració i de serveis, amb règim jurídics diferenciats.  
 
Atès que en aquesta diferenciació no es reconeix el desenvolupament d’activitat de recerca al personal 
d’administració i de serveis. 
 

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

condició de ‘personal d’investigació’.  
 
Atesa la situació en la qual es troba un determinat col·lectiu de treballadors / funcionaris de la UAB que estan 
integrats en l’estament PAS que venen desenvolupament activitats d’investigació, sense cap reconeixement per 

part la universitat al respecte.   
 
Atès que en data 20 de juny de 2018 la comissió d’investigació va debatre les bases de la normativa el text 
articulat del qual és objecte de valoració en el present punt. 
 
Atesa la proposta de text articulat de la Normativa sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de 

l’article 21.1 de la llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents incorporada com a document 1. 
 
Vist l’article 22.3.c) 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 Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
emetre informes sobre les propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern en 
matèria de disposicions normatives en matèria de propietat intel·lectual i industrial, entre d’altres.  

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.es/doc/%09InformacioColaboradorsDocenciaRecercaNomenatsDurantjuliolde2018_200918
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ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre 
reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la llei 24/2015, de 24 de juliol, de 

patents.[Document] 
SEGON.- Informar els presents acords a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves competències.  
TERCER.- Encarregar el vicerector 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. Nomenament de representants per a l’avaluació de convocatòries internes de recerca i de 
transferència. 
  
Acord 013/2018, de 17 de setembre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el nomenament dels següents representants per a l’avaluació de convocatòries internes de 
recerca i de transferència: 

  

Àmbit científic Titular Suplent 

Bio-Salut Miguel Chillón Rodríguez Xavier Navarro Acebes 

Experimentals Salvador Ventura Zamora Maria Àngeles Vázquez Castro 

Socials José Tejada Fernández Michael Creel 

Humanitat Raquel Piqué Huerta Carmen Molinero 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 5. Afers de tràmit. 
  
Acord 014/2018, de 17 de setembre de 2018 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Atès que en data 19 d’octubre de 2006 la Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) van formalitzar un conveni específic de col·laboració per a l’adscripció de l’activitat 
de recerca i docència dels doctors Antoni Llobet Dalmases, catedràtic d’universitat, i Feliu Maseras Cuní, professor 

titular, del Departament de Química.  
 
Atès que el proppassat 18 d’abril de 2018 la UAB va tramitar carta de denuncia del conveni, la qual provocarà la 
seva finalització el proper 19 d’octubre de 2018. 

 
Atesa la voluntat tant de l’ICIQ, de la UAB com dels investigadors implicats a formalitzar una nova adscripció de 
l’activitat de recerca dels esmentats investigadors d’acord amb el règim jurídic establert als articles 33 a 36 de 
text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació (TRI).    
 
Vist l’article 22.1 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 Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 

aprovar l’adscripció de la recerca corresponent al personal de la UAB en altres institucions externes de recerca i 
transferència.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

http://www.uab.es/doc/NormativaActivitatsRecerca-llei24-2015-17092018
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’adscripció de l’activitat de recerca dels doctors Antoni Llobet Dalmases, catedrátic 
d’universitat, i Feliu Maseras Cuní, professor tiutular, del Departament de Química a  la Fundació Institut Català 

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

 
 
II.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 

Convenio de colaboración general de 28 de noviembre de 2017 entre la Universitat Autònoma 

de Barcelona y el Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes, “ESTI”. 

Cooperation Agreement of 31st of january 2018 between the Universitat Autònoma de Barcelona 

and Instituto King Sejong (King Sejong Institute Fundation, Republic of Korea) (Corea). 

Convenio de colaboración general de 18 de abril de 2018 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona y la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile - Xile). 

Convenio de colaboración general de 17 de agosto de 2018 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona y Benemérita Universidad Auttònoma de Puebla (BUAP) México- Mèxic. 

Memorandum of understanding of 18th of september 2018 between the Universitat Autònoma de 

Barcelona and National Chiao Tung University (Taiwan). 

Memorandum of understanding of 19th of september 2018 between the Universitat Autònoma de 

Barcelona and Atatürk University (Turkey) (Turquia). 

Memorandum of understanding of 28th of september 2018 between the Universitat Autònoma de 

Barcelona and Shanghai International Studies University (China)- Xina. 

 
 

II.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 

Addenda núm 54 de 21 de febrero de 2018 al conveni de 2 de juny de 1996 entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. 

Conveni de 16 de abril de 2018 de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l’Hospital Sant Joan de Déu per coordinar el projecte "Cambios después de una intervención basada en 

mindfulness de corta duración en pacientes de fibromialgia". 

Cooperation Agreement of 15th of may 2018  between the Universitat Autònoma de Barcelona and 

IRTA for recognition of linked researchers (IVU's) (Y. Mahmmod). 

Adenda Séptima de 4 de julio de 2018 al convenio que regula la contribución de la Universitat 

Autònoma de Barcelona al Consorcio CSIC-IRTA-UAB "Centre de Recerca Agrigenòmica" (CRAG). 

Addenda de 17 de julio de 2018 al conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut 

de Ciències de l'Espai ('ICE-CSIC-IEEC) en relació al personal que impartirà el Màster "High Energy 

Physics Astrophysics Cosmology". 

Addenda de 6 d’agost de 2018 al conveni d'11 de juny 2014 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i Vila Universitària, SL (seguretat i vigilància). 
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Conveni de 6 d’agost de 2018  entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Associació GRODE i la 

Fundació Agrupació AMCI per organitzar el 27-11-18 el Seminari de la Xarxa Educativa per a la 

Construcció de Coneixement Compartit (XEC3). 

Addenda de 6 d’agost de 2018 a l'acord de col·laboració de 15 de novembre de 2017, entre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, per substanciar 

de forma conjunta licitacions. 

Contracte de préstec de 3 de setembre de 2018 dels gegants i dels cap-grossos de la Universitat 

Autònoma de Barcelona a la Colla Gegantera de Molins de Rei. 
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III.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 
 

III.1. Grups de recerca de la UAB i grups de recerca de qualitat  
[tornar a l’índex] 

 
Reconeixement del Grup de Recerca de Teràpia Gènica al Sistema Nerviós del VHIR com a Unitat Associada de 
Recerca a l’Institut de Neurociències de la UAB segons l’ acord 89/2018, de 27 de setembre, del Consell de Govern 
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2018, per la qual designa el doctor Carles Gispert Pellicer, 
vicerector d’Economia i de Campus, com a suplent de la secretària general durant els períodes de la seva 

absència. 

 
Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual designa el vicerector de Programació 
Acadèmica, doctor Josep Ros Badosa, rector suplent per als dies 25 i 26 de setembre de 2018. 
 

 

IV.2. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 
IV.2.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Melina Aparici Aznar 
coordinadora del Grau de Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Mercè Coll Alfonso 

coordinadora dels Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2018. 
 

Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Anna Gil Bardají 
coordinadora d’Alumnat, de Promoció i de Comunicació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Anna Maria Matamala 
Ripoll vicedegana d’Ordenació Acadèmica i de Qualitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 

del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Judit Fontcuberta 
Famadas secretària acadèmica i vicedegana d’Extensió Universitària de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Roland Keith Pearson 

coordinador de Mobilitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Héctor Sala Lorda degà de 
la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Dolors Masats 
Viladoms vicedegana de Qualitat i d’Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 15 de 

setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual es nomena la senyora 
M. Carmen Espin Garcia coordinadora d’Intercanvis amb Taiwan i la Xina de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Inna 

Kozlova Mikurova coordinadora d’Intercanvis amb Rússia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Irene 
Masdeu Torruella coordinadora de Pràctiques del GEAO (Xina) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Jofre 
Pons i Casanoves coordinador d’Intercanvis amb el Brasil i Portugal de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes del dia 1 de febrer de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual es nomena la senyora 

Patricia Rodríguez Inés coordinadora del Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals de la Facultat de 
Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual es nomena la senyora Alba 
Serra Vilella coordinadora de Pràctiques del GEAO (Corea i Japó) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2018. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Josep 
Baqués Cardona coordinador de Treball de Fi de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes del 
dia 1 de setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Lluis 
Capdevila Ortis coordinador del Màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física de la Facultat de Psicologia, 
amb efectes del dia 5 de setembre de 2018. 

 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Anna Maria Matamala Ripoll cessa 

com a vicedegana d’Alumnat, d’Ordenació Acadèmica i de Qualitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes 31 d’agost de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual el senyor Josep Nebot Cegarra cessa com a 
coordinador d’Estudis de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Marta Oller Guzmán cessa com a 
coordinadora d’Estudis dels Graus Combinats de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual la senyora Judit Fontcuberta Famadas cessa 
com a secretària acadèmica i vicedegana de Relacions Institucionals de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual el senyor Diego Prior Jiménez cessa com a 
degà de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual el senyor Héctor Sala Lorda cessa com a 

coordinador d’Intercanvis d’Estudiants del Grau d’Economia i sotscoordinador del Màster en Recerca Aplicada en 
Economia i Empresa (MAREB) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 12 de setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2018, per la qual la senyora Judith Gifreu Font cessa com a 
coordinadora de Pràctiques Externes de Dret i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret de la Facultat de 
Dret, amb efectes 20 de juliol de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2018, per la qual el senyor Antoni Santisteban Fernández 
cessa com a vicedegà de Qualitat i d’Innovació de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 14 de 

setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2018, per la qual el senyor Roland Keith Pearson cessa com a 
coordinador de Mobilitat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 31 de desembre de 2017. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual la senyora Anna Gil Bardají cessa com a 

coordinadora de Promoció i de Comunicació de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 31 de 

desembre de 2017. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual la senyora Montserrat 
Bacardí Tomàs cessa com a coordinadora del Màster Universitari en Traducció, Interpretació i Estudis 
Interculturals de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 31 d’agost de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual la senyora Elena Estremera 
Paños cessa com a coordinadora d’Intercanvis amb Rússia de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb 
efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual la senyora Helena Maria 

Milheiro Tanqueiro cessa com a coordinadora d’Intercanvis amb el Brasil i Portugal de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes 31 de gener de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual la senyora Ayumi Shimoyoshi 
cessa com a coordinadora de Pràctiques del GEAO de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 31 
d’agost de 2018. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual el senyor Minkang Zhou 
cessa com a coordinador d’Intercanvis a la Xina de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 30 de 
juny de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual la senyora Neus Calaf Gozalo 
cessa com a coordinadora de Treball Fi de Grau en Logopèdia de la Facultat de Psicologia, amb efectes 31 d’agost 
de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual el senyor Jaume Cruz Feliu 
cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física de la Facultat de 
Psicologia, amb efectes 4 de setembre de 2018. 
 
 

IV.3. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Cynthia Binelli Capurro 

coordinadora de Professorat Associat del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2017. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Cecília Gassull Bustamante 
secretària del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 15 de 
setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Antonio Moral Duarte 
coordinador de la Unitat Departamental de Sant Pau del Departament de Cirurgia, amb efectes del dia 1 de 

setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Joaquim Puig González 
secretari del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes del dia 27 de juliol de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Montserrat Rifà Valls 
directora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes del dia 15 de 
setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Natividad Ramajo 
Hernández directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes del dia 27 de juliol de 

2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Gregori Ujaque Pérez 
coordinador del Doctorat en Química del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Maria Saña Seguí 
directora del Departament de Prehistòria, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 
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Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Ana Ullod Pujol 
vicedirectora de Docència i d’Ordenació Acadèmica del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb 

efectes del dia 27 de juliol de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Mercè Junyent Pubill 
coordinadora del Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Naymé Daniela Salas 
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 
15 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Eva Maria Pellicer Vilà 
coordinadora de Doctorat en Ciència dels Materials del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de setembre 

de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 14 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Antoni Santisteban 
Fernández director del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 
del dia 15 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Jordi Ballester Gibert 
secretari del Departament d’Art i de Musicologia, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Josu de Miguel Bárcena 
coordinador de l’Àrea de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2018, per la qual nomena la senyora Raquel Piqué Huerta 

secretària del Departament de Prehistòria, amb efectes del dia 19 de setembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 de setembre 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, de 17 de setembre 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, de 17 de setembre 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 18 de setembre de 2018, per la qual es nomena la senyora 
María José Cuenca García coordinadora de l’Àrea de Dret Penal del Departament de Ciència Política i de Dret 

Públic, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es nomena la senyora 
Ana Mar Fernández Pasarín coordinadora de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de 

Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del dia 1 de gener de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de setembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Jordi 
Garcia Orellana coordinador del Grup de Física de Radiacions del Departament de Física, amb efectes del dia 8 de 
juny de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de setembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Vicenç 

Méndez López coordinador del Grup de Física Estadística del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de setembre de 2018, per la qual es nomena el senyor 

Santiago Suriñach Cornet coordinador del Grup de Física de Materials II del Departament de Física, amb efectes 
del dia 1 de febrer de 2018. 
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IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Immaculada Grande Pérez cessa 
com a coordinadora de Professorat Associat del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, amb efectes 31 
d’agost de 2017. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual el senyor Pere Godall Castell cessa com a 
director del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes 14 de setembre de 

2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Maria E. Gutiérrez Garcia cessa 
com a directora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes 26 de juliol de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual el senyor Roberto Risch cessa com a director 

del Departament de Prehistòria, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Mariona Sodupe Roure cessa com a 
coordinadora del Doctorat en Química del Departament de Química, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Lurdes Martínez Mínguez cessa 
com a secretària del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, amb efectes 14 de 

setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Natividad Ramajo Hernández cessa 
com a secretària del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb efectes 26 de juliol de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual el senyor Vicenç Artigas Raventós cessa com 
a coordinador de la Unitat Departamental de Sant Pau del Departament de Cirurgia, amb efectes 31 d’agost de 

2018. 
 

Resolució de la rectora, de 5 de setembre de 2018, per la qual la senyora Ana Ullod Pujol cessa com a 
vicedirectora de Recerca, d’Economia i de Relacions Institucionals del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat, amb efectes 26 de juliol de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual la senyora Carme Armengol Asparó cessa com 
a coordinadora del Doctorat en Educació del Departament de Pedagogia Aplicada, amb efectes 30 de setembre de 
2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual la senyora Maria Dolors Baró Mariné cessa 
com a coordinadora de Doctorat en Ciència dels Materials del Departament de Física, amb efectes 31 d’agost de 
2018. 

 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual el senyor Joan Baucells Lladós cessa com a 
coordinador de l’Àrea de Dret Penal del Departament de Ciència Política i Dret Públic, amb efectes 30 de juny de 
2018. 

 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual la senyora Teresa Colomer Martínez cessa 
com a directora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 14 

de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual la senyora Neus González Monfort cessa com 
a secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 14 de 
setembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 7 de setembre de 2018, per la qual la senyora Naymé Daniela Salas cessa com a 
coordinadora de la Unitat departamental de Didàctica de la Llengua i de la Literatura del Departament de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 14 de setembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de setembre de 2018, per la qual la senyora Victòria Solanilla Demestre cessa 
com a secretària del Departament d’Art i de Musicologia, amb efectes 31 d’agost de 2018. 

 

Resolució de la rectora, de 27 de setembre de 2018, per la qual el senyor Xavier Clop Garcia cessa com a 
secretari del Departament de Prehistòria, amb efectes 18 de setembre de 2018. 
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IV.4. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 19 de setembre de 2018, per la qual nomena el senyor Xavier Manteca Vilanova 
vocal representant de les facultats de veterinària a l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs, del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, amb efectes del dia 27 de juliol de 2018. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries 
 
Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a 
places de cossos docents universitaris de promoció interna, segons es detalla (BOE núm. 245, de 10 d’octubre de 

2018): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/55 

Identificador de la plaça: ATU00127 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement: Microbiologia 

Perfil docent: Microbiologia Clínica 

Perfil investigador: Biologia estructural dels micobacteris 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/56 

Identificador de la plaça: ATU00682 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Ciència Animal i dels Aliments 

Àrea de coneixement: Producció Animal 

Perfil docent: Agronomia i Economia Agrària (Agronomia). 
Producció de Primeres Matèries (Origen vegetal) 

Perfil investigador: Anàlisis NIRS i valoració nutritiva d’aliments per a 
remugants per mètodes convencionals i no 
invasius 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/57 

Identificador de la plaça: ATU00681 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Ciència Animal i dels Aliments 

Àrea de coneixement: Nutrició i Bromatologia 

Perfil docent: Seguretat Alimentària i Zoonosi; Higiene i 

Inspecció dels aliments 

Perfil investigador: Efecte de les tecnologies basades en altes 

pressions, i de la seva combinació amb radiació 
ultravioleta, en la seguretat i estabilitat dels 
aliments 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/58 

Identificador de la plaça: ATU00815 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors 

Perfil docent: Sistemes Operatius 

Perfil investigador: Anàlisi i sintonització de rendiment d’aplicacions 
paral·leles 

 
  



BOUAB Núm. 165  -  Setembre / 2018     pàg. 41 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/59 

Identificador de la plaça: ATU00677 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Sanitat i Anatomia Animals 

Àrea de coneixement: Sanitat Animal 

Perfil docent: Sanitat Animal: Anatomia Patològica 

Perfil investigador: Malalties emergents del porc 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/60 

Identificador de la plaça: ATU00345 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Filologia Catalana 

Àrea de coneixement: Filologia Catalana 

Perfil docent: Novel·la i prosa catalana del segle XV 

Perfil investigador: Literatura catalana medieval 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/61 

Identificador de la plaça: ATU00087 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: Bioquímica Metabòlica 

Perfil investigador: Metabolisme lipídic i mort cel·lular 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/62 

Identificador de la plaça: ATU00611 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 
Salut 

Àrea de coneixement: Psicobiologia 

Perfil docent: Fonaments de Psicobiologia: Fisiologia de la 
neurona i Neuroanatomia 

Perfil investigador: Neurobiologia de la facilitació de l’aprenentatge i 
la memòria 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/63 

Identificador de la plaça: ATU00467 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement: Dret Penal 

Perfil docent: Dret Penal 

Perfil investigador: Dret Penal 

 
Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a 
places de cossos docents universitaris de torn lliure, segons es detalla (BOE núm. 245, de 10 d’octubre de 2018): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/64 

Identificador de la plaça: ATU00506 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Dret Privat 

Àrea de coneixement: Dret Civil 

Perfil docent: Dret Civil I, Dret Civil II, Dret Civil III i Dret Civil 
IV 
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Perfil investigador: El dret català en la jurisprudència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya: anàlisi civil i 

processal 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/65 

Identificador de la plaça: ATU00343 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Filologia Catalana 

Àrea de coneixement: Filologia Catalana 

Perfil docent: Literatura Catalana del segle XX (I) 

Perfil investigador: Literatura catalana contemporània 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/66 

Identificador de la plaça: ATU00711 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Medicina i Cirurgia Animals 

Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals 

Perfil docent: Morfologia I i II (Histologia); Patologia (Anatomia 
Patològica) 

Perfil investigador: Patologia murina i models experimentals 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/67 

Identificador de la plaça: ATU00676 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Sanitat i anatomia Animals 

Àrea de coneixement: Sanitat Animal 

Perfil docent: Sanitat Animal: Anatomia Patològica 

Perfil investigador: Malalties de les aus 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/69 

Identificador de la plaça: ATU00469 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement: Dret Penal 

Perfil docent: Dret Penal 

Perfil investigador: Dret Penal 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/70 

Identificador de la plaça: ATU00587 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Departament: Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 

Àrea de coneixement: Enginyeria Química 

Perfil docent: Fluxes de Matèria i Energia del Grau en gestió de 
ciutats intel·ligents i sostenibles 

Perfil investigador: Ecologia Industrial i anàlisi de cicle de vida 

 

Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 21 de setembre de 2018, per la qual es 
convoca concurs d’accés a plaça vinculada de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 245, de 
10 d’octubre de 2018): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/18/71 

Identificador de la plaça: ATU00286 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica d’universitat 

Àrea: Pediatria 
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Especialitat: Pediatria 

Departament: Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina 
Preventiva i Salut Pública 

Perfil docent: Pediatria i Neonatologia 

Perfil investigador: Neonatologia, Infeccions de transmissió meteoro-

fetal, infecció VIH en Pediatria i consum de 
drogues durant la gestació i repercussió pediàtrica 

Destí: Unitat Docent Parc Salut del Mar 

 

Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual es convoca una plaça de professorat ajudant 
doctor/lector en règim de contracte laboral temporal, segons es detalla (DOGC núm. 7724, d’11 d’octubre de 
2018): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: LEC10/07 

Identificador de la plaça: ALE00148 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

Departament: Infermeria 

Àrea de coneixement: Infermeria 

Perfil docent: Infermeria 

 

Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinades a personal investigador doctor que hagi 
finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7724, d’11 
d’octubre de 2018):  
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/18/347 

Identificador de la plaça: AAG00386 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Matemàtiques 

Àrea de coneixement: Anàlisi Matemàtica 

Perfil docent: Funcions de variable real 

Perfil investigador: Teoria geomètrica de funcions 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/18/349 

Identificador de la plaça: AAG00349 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Antropologia Social i Cultural 

Àrea de coneixement: Antropologia Social 

Perfil docent: Recursos instrumentals en la recerca 
antropològica 

Perfil investigador: Anàlisi de xarxes socials i personals en l’estudi de 
la inclusió social 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/18/351 

Identificador de la plaça: AAG00438 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Economia i Història Econòmica 

Àrea de coneixement: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 

Perfil docent: Microeconomia 

Perfil investigador: Microeconomia 

 
Resolució de la rectora, de 21 de setembre de 2018, per la qual es convoca concurs públic de promoció 
interna per a l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7724, 

d’11 d’octubre de 2018): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/18/17 
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Identificador de la plaça: AAG00040 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica laboral 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: Patologia Molecular, Grau en Bioquímica, Codi 
100868 

Perfil investigador: Teràpia Gènica per malalties rares que afecten el 
sistema nerviós 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/18/19 

Identificador de la plaça: AAG00107 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica laboral 

Departament: Geografia 

Àrea de coneixement: Geografia Fícia 

Perfil docent: Clima i Aigües 

Perfil investigador: Canvi climàtic. Paleoecologia marina 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/18/20 

Identificador de la plaça: AAG00118 

Categoria de la plaça: Catedràtic o catedràtica laboral 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement: Ciència Política i de l’Administració 

Perfil docent: Ciència Política 

Perfil investigador: Ciència Política i de l’Administració 

 
 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 4 de setembre de 2018, 
per la qual es nomena al senyor Luis Manuel Puig Domingo professor titular d’universitat del Departament de 
Medicina, en l’àrea de coneixement de Medicina, de la especialitat d’Endocrinologia i Nutrició, amb destí a 

l’Hospital Germans Trias i Pujol (BOE núm. 245, de 10 d’octubre de 2018). 
 
 
 

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

 

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

setembre de 2018, per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament 2 tècnics/ques 
d’orientació laboral, per tal de contribuir a desenvolupar les polítiques d’inserció laboral dels estudiants i graduats 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de les actuacions previstes pel Conveni de col·laboració entre 
el Departament d’Economia i Coneixement i les universitats catalanes de juliol de 2018, segons es detalla: 

 

Nombre de places: 2 

Denominació: Tècnic/a gestor/a d’orientació laboral 

Destinació: Servei d’Ocupabilitat 

Horari de treball: De 09:00 a 17.30, de dilluns a divendres 

Nomenament: Funcionari/ària interí/ina 

Durada del nomenament: 3 anys a partir de la data del nomenament, 

ampliable fins a 12 mesos més 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 7 de 
setembre de 2018, per la qual es modifiquen les dades de la convocatòria de 24 de juliol de 2018, per la qual es 

convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 15 places d’administratiu/iva, en el 
sentit que la destinació de la plaça F01187 passa a ser la Unitat tècnica de Processos Acadèmics en comptes de la 

Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari, mantenint el perfil publicat en les mateixes bases. 
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
setembre de 2018, per la qual es convoca concurs específic pel torn de trasllat i/o promoció per a la provisió de 

19 places d’administratiu/iva, segons es detalla: 
 
 Àmbit acadèmic: 
 

Codi Denominació Nivell Destinació (Unitat orgànica) Horari (Teòric) 

F01561 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21 

Gestió Acadèmica – 
Administració de Ciències de la 

Comunicació 
13:30 - 21:00 

F05031 Administratiu/iva especialista C1 21 
Unitat Tècnica de Doctorat – 
Administració d’Espais de la 

Zona Cívica 

13:30 – 21:00 

 
 Àmbit econòmic: 
 

Codi Denominació Nivell Destinació (Unitat orgànica) Horari (Teòric) 

F01831 Administratiu/iva especialista C1 21 
Gestió Econòmica – Servei 

d’Activitat Física 
09:00 – 17:30 

F04825 Administratiu/iva especialista C1 21 
Equip Administratiu – Àrea 

d’Economia i Finances 
09:00 – 17:30 

 
 
 Biblioteques: 
 

Codi Denominació Nivell Destinació (Unitat orgànica) Horari (Teòric) 

F01499 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21 

Biblioteca de Ciència i 
Tecnologia – Administració de 

Ciències i de Biociències 

13:30 – 21:00 

F02151 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21 

Biblioteca d’Humanitats i 

Cartoteca General (sala de 
revistes) – Administració de 

Lletres i Psicologia 

14:00 – 21:30 

F02243 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21 

Biblioteca de Ciències Socials – 
Administració de Dret i Ciències 

Polítiques i Sociologia 

14:00 – 21:30 

 
 
 Departaments: 
 

Codi Denominació Nivell Destinació (Unitat orgànica) Horari (Teòric) 

F00277 Administratiu/iva especialista C1 21 

Departament d’Enginyeria de la 
Informació i de les 

Comunicacions – Administració 
de l’Escola d’Enginyeria 

09.00 – 17:30 

F01937 Administratiu/iva especialista C1 21 

Departament de Biologia 
Cel·lular, Fisiologia i 

Immunologia – Administració 
de Medicina 

09:00 – 17:30 

F01949 Administratiu/iva especialista C1 21 

Departament d’Empresa – 

Administració d’Economia i 
Empresa 

09:00 – 17:30 

F02027 Administratiu/iva especialista C1 21 

UISA Departament de Filologia 
Catalana i Departament de 

Filologia Espanyola – 

Administració de Lletres i 
Psicologia 

09:00 – 17:30 

F02599 Administratiu/iva especialista C1 21 

Suport Administratiu – 

Administració de Ciències de 
l’Educació i de Traducció i 

Interpretació 

09:00 – 17:30 
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F04177 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21 

Departament de Pedagogia 
Aplicada – Administració de 

Ciències de l’Educació i de 
Traducció i Interpretació 

13.30 – 21:00 

 
 
 Unitats Docents: 

 

Codi Denominació Nivell Destinació (Unitat orgànica) Horari (Teòric) 

F01269 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21.s 

Unitat Docent Parc Taulí – 
Administració de Medicina 

13:30 – 21.00 

F01739 Administratiu/iva especialista C1 21.s 
Unitat Docent de Sant Pau – 
Administració de Medicina 

7:00 – 14:30 

 

 
 Recerca: 

 

Codi Denominació Nivell Destinació (Unitat orgànica) Horari (Teòric) 

F02561 Administratiu/iva especialista C1 21 
Unitat de Gestió de Recursos – 
Àrea de Gestió de la Recerca 

09:00 - 17:30 

F04759 Administratiu/iva especialista C1 21 
Unitat de Gestió de Recursos – 
Àrea de Gestió de la Recerca 

09.00 – 17:30 

 
 
 Altres àmbits: 

 

Codi Denominació Nivell Destinació (Unitat orgànica) Horari (Teòric) 

F02685 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21 

Unitat del Gabinet de Suport a 
la Gerència i al Síndic de 

Greuges – Gerència 

13:30 – 21:00 

F04257 
Administratiu/iva especialista 

responsable de tarda 
C1 21 

Unitat de Promoció (Informació 
i atenció a l’usuari – Plaça 

Cívica) – Àrea de Comunicació i 
Promoció 

13:30 – 21:00 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
setembre de 2018, per la qual es convoca concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte 
indefinit amb annex de relleu a temps complert, d’un tècnic/a superior, amb destinació a la Unitat de Selecció de 
l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, segons es detalla: 
 

Denominació: Tècnic/a superior 

Grup: 1 

Complement: Q 

Destinació: Unitat de Selecció – Àrea de Personal 

d’Administració i Serveis 

Tipologia de contracte: Contracte indefinit 

Horari: De 9:00 h. a 17:30 h. 

Durada del contracte: Indefinit 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de 
funcions per acumulació de tasques de la senyora Montserrat Izquierdo González, de data 6 de juny de 2018, amb 
efectes del dia 31 d’agost de 2018. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat 

Peregrina Pedrola, personal laboral, per a ocupar la plaça (L05511) com a cap de l’Àrea, amb destinació a l’Àrea 
de Prevenció i Assistència. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es concedeix al senyor Antoni Vendrell Soriguera l’excedència 
voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre cos o escala, amb efectes del dia 2 de 

setembre de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es nomena el senyor Antoni Vendrell Soriguera, funcionari 
interí de l’escala de gestió, en adscripció provisional a la plaça F02015, gestor/a departamental amb destinació al 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació – Administració de Lletres i Psicologia. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es nomena al senyor Jordi Jovani Aubanell funcionari interí de 
l’escala de gestió, en adscripció provisional a la plaça F04269, gestor/a departamental amb destinació al 
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes – Administració de l’Escola d’Enginyeria. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es concedeix al senyor Jordi Jovani Aubanell, l’excedència 
voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar servis a un altre cos o escala, amb efectes del dia 2 de 
setembre de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de 
funcions per acumulació de tasques del senyor Antonio Manuel Guerra Román, de data 9 d’abril de 2018, amb 

efectes del dia 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’àrea de Personal d’Administració i serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Marcos García 
García, per ocupar la plaça L00409 d’adjunt, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de 
l’Administració de Veterinària. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 5 de 
setembre de 2018, per la qual es resol concurs intern de trasllat i/o promoció, per la provisió d’un/a tècnic/a 
superior, amb destinació a la Unitat de Selecció de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis i es declara la plaça 
deserta. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 

10 de setembre de 2018, per la qual s’atorga la cobertura provisional de a plaça de gestor/a departamental 
amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació (Administració de Ciències de la 
Comunicació) a la senyora Nélida Isabel Carmona Larrosa. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Carlos Hernández 
Paisal, personal laboral, per a ocupar la plaça L00419 amb destinació al Servei d’Informàtica Distribuïda de la 

Facultat de Veterinària – Àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de setembre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional les funcions i les 
responsabilitats d’adjunt de l’SLiPI de la Facultat d’Economia i Empresa (LG3O), al senyor Daniel Hernández 
Ibáñez. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat 
Reyes Valdés, personal laboral, per a ocupar la plaça L00991 d’adjunt/a, amb destinació al Suport Logístic i Punt 
d’Informació de l’Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 13 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor David Galisteo 
Tejada, personal laboral, per a ocupar la plaça L02263,amb destinació al Servei de Recursos Informàtics i 
Multimèdia (SERIM) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació – àrea de Planificació de Sistemes d’Informació. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 13 de setembre de 2018, per la qual es concedeix a la senyora Mercès Bericat Bonet l’excedència 
voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 



BOUAB Núm. 165  -  Setembre / 2018     pàg. 48 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
14 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Josep Maria Campuzano Puntí, 
funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01779, gestor/a acadèmic/a, amb destinació a la Gestió 

Acadèmica de l’Administració de Serveis del Camps de Sabadell. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 
14 de setembre 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 setembre de 2018 fins el dia 
30 de setembre de 2018, en torn de nit. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Carmen 
Nogales Malagón, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F03505, gestor/a d’institut, amb destinació 
a l’Institut de Ciència i Tecnologia – Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Elvira Gil Villares, al 
servei actiu, en adscripció provisional, com a pool tècnica de laboratori, amb destinació al laboratori del 
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular – Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Rosa Maria 
Fuentes García, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02859, administratiu/iva especialista 

amb destinació al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental –Administració de Centre de l’Escola 
d’Enginyeria. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es concedeix a la senyora Nelida Isabel Carmona Larrosa 
l’excedència voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 

 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyor a Montserrat 
Paredes Canals, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F06721, gestor/a de projectes de recerca 
amb destinació a l’Oficina de Projectes Internacionals. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual s’adscriu, provisionalment, a la senyora Josefa Murillo 
Sánchez, tècnica de laboratori, amb destinació al laboratori del Departament de Geologia – Administració de 
Centre de Ciències i Biociències. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Teresa Badia 
Ricart, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01961, administratiu/iva especialista, amb 

destinació al Departament d’Economia i Història Econòmica – Administració de Centre d’Economia i Empresa. 
 

Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Luisa 
Romero Ballesteros, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F00217, gestor/a amb destinació a la 
Unitat d’Administració del Servei d’Ocupabilitat. 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Miguel Ángel Ruiz 
Salmerón, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F02449, gestor/a de la Unitat Tècnica de Processos 
Acadèmics amb destinació a l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 18 de setembre de 2018, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Esteban 
Alcántara Aguilera, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01665, gestor/a d’afers acadèmics amb 
destinació a la Gestió Acadèmica de Psicologia – Administració de Centre de Lletres i Psicologia. 
 

Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 19 de setembre de 2019, per la qual 
es nomena el senyor Gonçal Badenes Guia director de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, amb les 
obligacions i responsabilitats inherents al càrrec, segons la normativa legalment aplicable.  



BOUAB Núm. 165  -  Setembre / 2018     pàg. 49 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 20 de setembre de 2018, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 

responsabilitats d’adjunt del SLiPI, de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, a la senyora Ariadna Sistané 
Roluy, amb efectes del dia 1 de setembre de 2018 i, com a màxim, fins el dia 30 de novembre de 2018. 
 
Resolució de la cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 20 de setembre de 2018, per la qual s’incorpora a la senyora Ester Solà Llunell, laboral indefinida 
amb contracte fix-discontinu, com a professora d’idiomes. 
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