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

 
 

 

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

 
 
Acord 46/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 

S'acorda  

Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 18 de juliol de 2019. 
  
 
Acord 47/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost tal i com es va 
acordar en sessió plenària de 19 de desembre de 2018. 

 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019 presentat per la Gerència 

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

 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 102/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 d’octubre, en virtut del qual 
es pren l’acord següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del 

pressupost de la UAB de l’any 2019 i de la seva tresoreria en els termes exposats en la part expositiva d’aquest 
acord; 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2019 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 

 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 11 d’octubre 
de 2019. 
 
 
Acord 48/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és titular d’una família de patents on la sol·licitud prioritària 

és la invenció ‘Composition for use in the tretament and/or prevention of muscle and/or tendinous disorders’, 

sol·licitada amb data 30/05/2019 i número EP19382435.6. 
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Atesa la voluntat de formalitzar un contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa Neuroheal Biomedicals, 
SL., com a llicenciatària, en virtut del qual la llicenciant atorguin una llicència exclusiva de l’esmentada patent amb 
una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi de les contraprestacions econòmiques indicades 

a l’informe d’idoneïtat. 
 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 19 de setembre de 
2019 (document 1 – document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 

drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Vist l’acord 83/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova autoritzar 
la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa NEUROHEAL BIOMEDICALS, S.L., com a 
llicenciatària. 
 
Vist l’acord CE 88/2019 pres per la Comissió Econòmica de la UAB reunida l’11 d’octubre en virtut del qual s’acorda 

informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la formalització del 

contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa NEUROHEAL BIOMEDICALS, S.L., com a llicenciatària, en virtut 
del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la 
duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació econòmica indicada a l’informe d’idoneïtat (document 1). 
2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’apartat primer d’aquest acord. 
3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 
 
1)    Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa NEUROHEAL BIOMEDICALS, 
S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de l’esmentada patent 

amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació econòmica indicada 
a l’informe d’idoneïtat (document 1). 

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

3)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 49/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2018 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-
Casas Auditors Consultors, S.L. 
 

Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord CE 92/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida l’11 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1; 2) Presentar al Ple del Consell Social 

l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2018 per a la seva informació. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2017 per a la seva informació i anàlisi, 
 
S'acorda: 

 
1)    Donar-se per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2018, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Posar a disposició del gerent i de la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB l’informe de comptes anuals 
agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2018, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

  

 
Acord 50/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 31 
de maig de 2019 . 
 
Vist l’acord CE 93/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: Aprovar el balanç, el 

compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de 
l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar 
aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent 
i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda: 
 

1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que 
consta al document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
  
Acord 51/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 29 de març 
de 2019. 
 
Vist l’acord CE 94/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el balanç, el 

compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 
econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, SL, d’acord amb el que 
consta al document 1; 2)Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent 
de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 

S'acorda: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, 
SL, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
  
Acord 52/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Empresa i Ciència han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de maig 
de 2019. 
 

Vist l’acord CE 95/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 

el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de 
l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document 1; 2)Comunicar aquest acord al director 
general de la Fundació Empresa i Ciència, al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit 
econòmic de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1) Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2018 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document 1. 

 
2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Empresa i Ciència, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 

 
 
Acord 53/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
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Exposició de motius 
 

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2018 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 
reunió del Patronat de la Fundació de 20 de juny de 2019 (document 1). 

 

Vist l’acord CE 96/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al 
vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la 
Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 

patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat 

dependent de la UAB Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 

Acord 54/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

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

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2018 de la Fundació Alumni UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 27 de juny de 2019 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 97/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 

fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la 
Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
S'acorda: 
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1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat 

dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni 
UAB. 
 

   
Acord 55/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 

 
Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 27 de 
maig de 2019 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 98/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 

el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de 

l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al document 1.; 2) 
Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la 
UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el 
que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
   

 
Acord 56/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 

2018 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de maig 
de 2019 (document 1). 
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Vist l’acord CE 99/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del qual 
s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el balanç, 
el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria 

econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Autònoma Solidària, d’acord 
amb el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la 
vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 57/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 17 de juny de 2019 . 
 
Vist l’acord CE 100/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 

qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net i la 
memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Wassu, d’acord amb 
el que consta al document 1; 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la 
vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 

 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Wassu, d’acord amb el que consta al document 1. 

 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 58/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2018 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat 
de la Fundació de 3 de juny de 2019. 
 
Vist l’acord CE 101/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 

qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar el 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB 
Fundació Salut i Envelliment UAB, d’acord amb el que consta al document 1; 2)Comunicar aquest acord al vicerector 
d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a 
la FUAB i la Formació Continuada. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 

 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 59/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 

 

Exposició de motius 
 
Atès que l’any 1985 l’INCASOL va iniciar l’execució 11 cases grans i 32 cases petites de 3 altures (en endavant, 
Cases Sert), com a cases isolades per a ús dels membres més representatius de la UAB a uns terrenys de propietat 
de la pròpia universitat. 
 

Atès que mitjançant Acta de cessió de 29 de març de 1989 i annex de 27 de novembre de 1990 l’INCASOL va cedir 
la titularitat de les Cases Sert, a la UAB. S'adjunta com a document 1 informe de valoració patrimonial de les Cases 
Sert lliurat el 6 de setembre de 2019 pel director d’Arquitectura i Logística on consten els plànols de situació i 
distribució de plantes de les Cases Sert objecte de cessió d'ús per a la seva correcta identificació. 
 
Atès que en virtut d’acord del Consell Social de 28 de gener de 1991, la UAB va encomanar la gestió del conjunt 
dels habitatges de les Cases Sert a la societat Vila Universitària, S.L., a partir de l’1 de maig de 1992 fins el 28 de 

gener de 2016. 
 

Atès que Vila Universitària, S.L. és una societat mercantil, constituïda el 8 de gener de 1991, davant el Notari de 
Barcelona, Sr. Francisco Arriola Garrote, sota el núm. 49 del seu protocol, quedant inscrita en el Registre Mercantil 
de la província de Barcelona al full B-7292 i que té per objecte social principal ‘la promoció, construcció i explotació 
d’allotjament residencials i locals de negoci en terrenys de domini o dret d’ús dels quals pertoqui a la Universitat 

Autònoma de Barcelona’.   
 
Atès que la UAB i Vila Universitària, S.L. estan interessats en formalitzar un acord en virtut del qual la UAB cedeixi 
l'ús a Vila Universitària de les Cases Sert, en règim de concessió demanial, mitjançant adjudicació directe, subjecte 
a cànon, part del qual es capitalitzarà a l’inici del període concessional, per l’explotació dels esmentats habitatges, 
per un període de 22 anys, en els termes de la minuta que s’incorpora com document 2. 
 

Vistos els informes de la Vicegerència d’Economia i del Gabinet Jurídic sobre idoneïtat econòmica i jurídica en 
l’atorgament de la concessió demanial, respectivament. 
 
Vist l’article 80.3 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 

 
Vist l’article 89 k i l’article155 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en relació amb els 
articles 28 i 29 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 
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1/2002, de 24 de desembre, en relació amb els articles 71 a 81 del Reglament per a l’execució de la Llei 11/1981, 
de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol. 
 

Vistos els articles 86.2, 93.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 
 
Vistos els articles 61 i següents de la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes Estatals 
i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 

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

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

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 81/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’acorda informar 
favorablement sobre una concessió administrativa en relació al conjunt d’habitatges de les Cases Sert a favor de 
Vila Universitària, S.L. 
 

Vist l’acord CE 101/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 
qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Atorgar una concessió administrativa en relació al conjunt d’habitatges de les Cases Sert a favor de Vila 
Universitària, S.L., en els següents termes: 
 

a)    Destinació: posar a disposició del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB i d’entitats 

participades per la UAB els béns objecte de concessió per a ús d’habitatge habitual. 
 
b)    Cànon: 233.970,00 € anuals, capitalitzant el cànon dels 15 primers anys, en un únic pagament, per valor de 
3.000.000,00 €, a realitzar en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte de concessió. 
 
A partir del 16è any, la concessionària ingressarà anualment, dintre del primer mes de cada exercici econòmic, el 

pagament de l’import del cànon de l’anualitat en curs, a raó de 233.970 €. 
 
c)    Termini: vint-i-dos anys des de la formalització de la concessió. 
 
d)    Garantia: no es requereix. 
 
e)    Obligacions de la concessionària: 

 
i)    Destinar les edificacions a les finalitats específiques de la concessió, i no poder modificar el destí de l'edifici 

sense autorització expressa de la UAB. 
ii)    Demanar autorització prèvia i expressa de la UAB per poder alienar, modificar, gravar, sota qualsevol títol, la 
concessió demanial i, en el seu cas, les construccions realitzades durant el termini de valides de la concessió. 
iii)    Conservar i mantenir en bon estat les instal·lacions i a realitzar els treballs que siguin necessaris per a mantenir-

les en òptimes condicions. Les despeses de conservació no inclouen les dels vials i urbanització exterior que 
correspondrà a la UAB. 
iv)    Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a béns públics i privats amb motiu de les 
obres de construcció i posterior explotació de l'edifici i, a aquest efecte, subscriurà les pòlisses d'assegurança 
pertinents. 
v)    Deixar lliure i vacus, a disposició de la UAB, dintre del termini establert, els béns objecte de la concessió un 
cop finalitzat el termini de la concessió. 

 
f)    Procediment: adjudicació directa. 
 
2)    Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, formalitzi amb el representant de Vila Universitària, S.L. el conveni de concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs 
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les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document, segon la proposat 
de minuta que s’aprova (document 2); 
 

3)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 

 
S'acorda: 
 
1)    Atorgar una concessió administrativa en relació al conjunt d’habitatges de les Cases Sert a favor de Vila 
Universitària, S.L., en els següents termes: 
 

a)    Destinació: posar a disposició del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB i d’entitats 

participades per la UAB els béns objecte de concessió per a ús d’habitatge habitual. 
 
b)    Cànon: 233.970,00 € anuals, capitalitzant el cànon dels 15 primers anys, en un únic pagament, per valor de 
3.000.000,00 €, a realitzar en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte de concessió. 
 
A partir del 16è any, la concessionària ingressarà anualment, dintre del primer mes de cada exercici econòmic, el 
pagament de l’import del cànon de l’anualitat en curs, a raó de 233.970 €. 

 
c)    Termini: vint-i-dos anys des de la formalització de la concessió. 
 
d)    Garantia: no es requereix. 
 
e)    Obligacions de la concessionària: 

 

i)    Destinar les edificacions a les finalitats específiques de la concessió, i no poder modificar el destí de l'edifici 
sense autorització expressa de la UAB. 
ii)    Demanar autorització prèvia i expressa de la UAB per poder alienar, modificar, gravar, sota qualsevol títol, la 
concessió demanial i, en el seu cas, les construccions realitzades durant el termini de valides de la concessió. 
iii)    Conservar i mantenir en bon estat les instal·lacions i a realitzar els treballs que siguin necessaris per a mantenir-
les en òptimes condicions. Les despeses de conservació no inclouen les dels vials i urbanització exterior que 

correspondrà a la UAB. 
iv)    Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a béns públics i privats amb motiu de les 
obres de construcció i posterior explotació de l'edifici i, a aquest efecte, subscriurà les pòlisses d'assegurança 
pertinents. 
v)    Deixar lliure i vacus, a disposició de la UAB, dintre del termini establert, els béns objecte de la concessió un 
cop finalitzat el termini de la concessió. 
 

f)    Procediment: adjudicació directa. 
 

2)    Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant de Vila Universitària, S.L. el conveni de concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs 
les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document, segon la proposat 

de minuta que s’aprova. 
 
3)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
  

 
Acord 60/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril, pel qual es va autoritzar al rector o rectora a donar 
de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de 
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robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència 
d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el 
transcurs de l’exercici econòmic. 

 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus en relació amb la modificació de l’esmentat acord pel que fa a 
la necessitat d’ampliar l’autorització per donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles 
per valor net comptable inferior als 1.500 euros als supòsits de baixes per cessió de l’inventari de la UAB. 
 
Atès el que disposa l’article 64.q) del Estatuts de la UAB en relació al procediment d’afectació i desafectació al domini 

públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Vist l’acord 82/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova la 
modificació de l’acord 18/2015 de 30 d’abril del Ple del Consell Social en relació a la baixa de l’inventari general de 
drets i béns de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 104/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 
qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 

modificació de l’acord 18/2015 de 30 d’abril del Ple del Consell Social en relació a la baixa de l’inventari general de 
drets i béns de la UAB, béns mobles per valor inferior als 1.500 euros, el qual quedarà redactat en el sentit següent: 
 
Autoritzar al rector o rectora a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per 
valor net comptable inferior als 1.500 euros en els casos de robatoris; deteriorament; deixalleria; vendes, donacions 
i cessions a tercers, de l’inventari a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment 

al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 

 
2)Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present 
acord a la vicegerent d’Economia, a als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda: 
 
1)    Aprovar la modificació de l’acord 18/2015 de 30 d’abril del Ple del Consell Social en relació a la baixa de 
l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per valor inferior als 1.500 euros, el qual quedarà redactat 
en el sentit següent: 
Autoritzar al rector o rectora a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per 
valor net comptable inferior als 1.500 euros en els casos de robatoris; deteriorament; deixalleria; vendes, donacions 

i cessions a tercers, de l’inventari a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment 
al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 

2)    Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, a als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 

 
Acord 61/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
C’(IAAB) en virtut de l’acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998, integrat per l’Ajuntament de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i que té 
per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets d’infants i adolescents generant i 
compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb especial referència a Barcelona 
ciutat, àrea metropolitana i província. 

 
Vist l’informe de justificació i proposta d’acord per tal de procedir a la dissolució de l’esmentat Consorci (document 
1). 
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Atès que en sessió de data 29 de novembre de 2018 el Consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’altres, 
l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci, fixant com a data d’efectes de la liquidació del Consorci a 

partir de la última obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista inicialment el 
31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més enllà del 31 de desembre de 2019 (document 2). 
 
Vist l’acord PLE 06/2019, de 26 de febrer de 2019, en virtut del qual s’acorda 1) Donar-se per assabentat de l’acord 
pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB) de data 29 de 
novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del Consorci; 2) Encarregar al vicerector 

d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent 
d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atès que en sessió de data 11 de juny de 2019 el consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’altres, aprovar 
inicialment la dissolució amb data 31 de maig de 2019 del Consorci, amb el balanç final de l’1 de gener i el 31 de 
maig de 2019 i el romanent de tresoreria següent: 

   

Romanent tresoreria  Comissió bancària per transferència Import efectiu a transferir 
Ajuntament Bcn 30.799,26 €  0,60 € 30.798,66 € 
Diputació Bcn  1.166,76€  0,60 €   1.166,16 € 
UB 0,00 €  0,00 €  0,00 € 
UAB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 
     

Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 

Vista l’acord 87/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova donar-se per 

assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB) 
de data 29 de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del Consorci. 
 
Vist l’acord CE 105/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 
qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Donar-se per 
assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB) 

de data 11 de juny de 2019 pel qual es va aprovar inicialment la dissolució amb data 31 de maig de 2019 del 
Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), amb el balanç final a aquesta data aprovat en el 
compte general del període comprés entre l’1 de gener i 31 de maig de 2019 i el romanent de tresoreria reflectit en 
la liquidació del pressupost aprovat per la Presidenta en data 11 de juny de 2019 en els termes del document 3, 
ratificant-lo; 2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord; 
3)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda: 

 
1)    Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C’ (IAAB) de data 11 de juny de 2019 pel qual es va aprovar inicialment la dissolució amb data 31 de 
maig de 2019 del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), amb el balanç final a aquesta data 
aprovat en el compte general del període comprés entre l’1 de gener i 31 de maig de 2019 i el romanent de tresoreria 
reflectit en la liquidació del pressupost aprovat per la Presidenta en data 11 de juny de 2019 en els termes del 
document 3, ratificant-lo. 

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

a fer-lo efectiu. 
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Acord 62/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atès que Hotel Campus, S.L.U. va ser constituïda per la FUAB en data 13 de juliol de 2010 mitjançant l’atorgament 
de l’escriptura de constitució social davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Rafael Thode Garrido, sota el núm. 
955 del seu protocol, amb l’objecte social d’explotar l’Hotel, ubicat al campus universitari, amb les seves 
instal·lacions complementàries. 
 

Atès que en data 20 de juny de 2019 (document 1) el Patronat de la FUAB va acordar la dissolució de la societat 
Hotel Campus, SLU, cessant els administradors en els seus càrrecs i designant titular i suplent. 
 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vista l’acord 88/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova ratificar l’acord 
del Patronat de la FUAB de data 20 de juny de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, 
SLU. 
 
Vist l’acord CE 106/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 

qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar l’acord 
del Patronat de la FUAB de data 20 de juny de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, 
SLU, en els termes del document 1; 2) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment 
d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu, i als liquidadors d’Hotel Campus, SLU. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de data 20 de juny de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de la 

societat Hotel Campus, SLU, en els termes que costen en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu, i als liquidadors d’Hotel Campus, SLU. 
 

 
Acord 63/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 

 
 Exposició de motius 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2004, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

de Girona, la Universitat de Lleida, la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili van constituir l’ASSOCIACIÓ CATALANA 
D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES davant el notari de Barcelona, Juan José López Burniol, sota el núm. 1.398 del seu 
protocol, amb la finalitat de ser la veu essencial de les universitats de Catalunya promovent i donant Suport al seu 
treball. 
 
Atès que en data 25 de juny de 2019 l’Assemblea General de l’ACUP va modificar els seus estatuts, en els termes 

del document 1, per adaptar-los al Codi Civil Català. 
 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist que l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.a del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 86/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual es s’acorda ratificar l’acord 

del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP pel qual es modificà els seus estatuts. 
 
Vist l’acord CE 108/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 
qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Ratificar l’acord 
del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP pel qual es modificà els seus estatuts d’acord amb el text del document 
1; 2) Encarregar el secretari general l’execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord Gabinet 

del Rectorat, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
S'acorda: 
 
1)    Ratificar l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP pel qual es modificà els seus estatuts d’acord 
amb el text del document 1. 

 

2)    Encarregar el secretari general l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord Gabinet del Rectorat, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
 
 
Acord 64/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 

  
Exposició de motius 
 
Vista la petició de creació d’un títol de grau i la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta 
reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols . 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 74/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre de 2019 en relació a la creació d’un 
títol de grau. 

 
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 9 d’octubre de 2019 es va aprovar 

l’acord CA 31/2019, que estableix Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar la creació del títol de grau en Ciències. 2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica 
i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

S'acorda   
 
1)    Aprovar la creació del títol de grau en Ciències. 
 

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

 
Acord 65/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
   
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció d’un títol de grau de la UAB 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 qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 

  
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de títols oficials. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 d’octubre de 2019 s’ha pres l’acord 75/2019, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta de supressió de títol de grau. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 9 d’octubre de 2019 s’ha pres l’acord CA 
32/2019, en virtut del qual s’aprova Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar la supressió del títol de grau en Estudis de Gènere. 2) Encarregar al vicerector de Programació 

Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a 

la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
     
S'acorda: 
 
1)    Aprovar la supressió del títol de grau en Estudis de Gènere. 
  
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 

d’aquest acord. 
  

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
   
 

Acord 66/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició per a la supressió d’un títol de màster universitari que ha estat presentada pel centre corresponent 
i atesa la documentació justificativa 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 qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 
  
Vist l’article 88.b de la Lleu 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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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 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 d’octubre de 2019 s’ha pres l’acord 76/2019, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta d’extinció de títol de màster universitari. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 9 d’octubre de 2019 s’ha pres l’acord CA 

33/2019, en virtut del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris en Traducció, Interpretació i Estudis interculturals. 
2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 
acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

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

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

1)    Aprovar l’extinció del títol de màster universitari en Traducció, Interpretació i Estudis interculturals. 
 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
 
Acord 67/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vista la petició de creació del títol propi Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian 
i la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per 
a la creació d'aquest tipus de títol. 
 
Vist que la formació i l'especialització dels professionals veterinaris van més enllà del títol de grau o llicenciatura en 
Veterinària i que a més a nivell Europeu es compta amb diversos sistemes d'acreditació que reconeixen els diferents 
nivells de formació i especialització veterinàries. 

 
Vist que la FVE (Federation of Veterinarians in Europe), ha creat el Veterinary Continous Education in Europe 

(VetCEE), que estableix les bases pel reconeixement d’aquesta formació de nivell intermedi d’especialització 
veterinària, i que en aquest context, la facultat de Veterinària proposa la creació del títol genèric de Veterinari 
Certificat, on s’englobaran tots aquells programes formatius que compleixin amb els requeriments establerts per la 
FVE per poder ser reconeguts com a formació de nivell intermedi d’especialització veterinària. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar 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 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord 77/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre de 2019 en relació a la creació de la 
titulació de Veterinari Certificat/Veterinario Certificado/ Certified Veterinarian. 
 

Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 9 d’octubre de 2019 s’ha pres l’acord 
CA 34/2019, el qual estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Aprovar la creació del títol propi de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian. 
2) Encarregar la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment 
del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atesa la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents continguts en la part expositiva, 

 

S'acorda   
 
1)    Aprovar la creació del títol propi de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian. 
 
2)    Encarregar la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment 
del punt primer d’aquest acord. 
 

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
   
 
Acord 68/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 

 
Atesa la petició de creació de títols de Veterinari/a Certificat/da que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i 
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per 
la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 78/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre de 2019 en relació a la proposta de 

creació de títols de Veterinari/a Certificat/da. 
 

Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 9 d’octubre de 2019 s’ha pres l’acord 
CA 35/2019 estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar 
la creació dels títols propis de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified Veterinarian següents: 
a) a)    Laboratory Animal Science and Medicine i b) Oftalmologia Veterinària. 2) Encarregar a la comissionada de la 

rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) 
Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta de la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
     
S'acorda: 
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1)    Aprovar la creació dels títols propis de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified 
Veterinarian següents: 
 

a)    Laboratory Animal Science and Medicine. 
b)    Oftalmologia Veterinària. 
 
2)    Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment 
del punt primer d’aquest acord. 
 

3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 69/2019, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 

 
Vistos els articles 7.4, 24.1 i 28.1 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en l’article 18.2 dels estatuts de la Fundació Alumni UAB s’estableix que, entre d’altres, són patrons de la 
fundació fins a dos vocals designats pel Consell Social de la UAB, així com el/la president/a del Consell Social de la 
UAB. 
 

Vist l’acord PLE 08/2016 pres en reunió plenària de 22 de febrer, en virtut del qual s’aprova nomenar el senyor 
Mario García Sánchez-Puerta i la senyora Tania Nadal Vicens com a vocals designats pel Consell Social en el patronat 
de la Fundació Alumni i Amics de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 36/2016 pres en reunió plenària de 2 de juny, en virtut del qual s’aprova, entre d’altres, nomenar 
el senyor Mario García Sánchez-Puerta membre vocal de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social de la 

UAB. 

 
Vista la proposta del president del Consell Social de la UAB, d’acord amb el senyor Mario García Sánchez-Puerta, la 
presidenta de la Comissió Econòmica, senyora Tania Nadal Vicens, i la presidenta de la Comissió Universitat-
Empresa, senyora Mariona Serra Pagès, de proposar l’acord de nomenament del senyor Mario García com a membre 
vocal de la Comissió Econòmica del Consell Social i el seu cessament com a membre vocal de la Comissió Universitat-
Empresa, així com de proposar el nomenament de la senyora Mariona Serra Pagès com a vocal designada pel Consell 

Social en el patronat de la Fundació Alumni UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents continguts en la part expositiva, 
 
S'acorda   
 
1)    Aprovar el nomenament del senyor Mario García Sánchez-Puerta com a membre vocal de la Comissió Econòmica 

del Consell Social de la UAB. 
2)    Aprovar el cessament del senyor Mario García Sánchez-Puerta com a membre vocal de la Comissió Universitat-

Empresa del Consell Social de la UAB. 
 
3)    Aprovar el nomenament de la senyora Mariona Serra Pagès com a vocal designada pel Consell Social en el 
patronat de la Fundació Alumni UAB. 

 
4)    Comunicar el punt 1 d’aquest acord a la presidenta de la Comissió Econòmica del Consell Social. 
 
5)    Comunicar el punt 2 d’aquest acord a la presidenta de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social. 
 
6)    Comunicar el punt 3 d’aquest acord a la directora de la Fundació Alumni UAB i a la directora Jurídica i de 
Recursos Humans de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. 
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I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 30/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
S'acorda: 

 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 17 de juliol de 2019. 
 
 
Acord 31/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 

 
Atesa la petició de creació de títols de grau i 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.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 d’octubre de 2019 s'ha aprovat l'acord 74/2019 que 
estableix: PRIMER. Aprovar la creació del títol de grau en Ciències. SEGON. Elevar l'aprovació de la creació del títol 
de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar al vicerector de 
Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART. Comunicar els 

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

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

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

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

Acord 32/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

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

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.   
  
Vist el que disposa l’article 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció 

de títols oficials. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 d’octubre de 2019 s'ha aprovat l'acord 75/2019 que 
estableix: PRIMER.- Aprovar la supressió del títol de grau en Estudis de gènere. SEGON.- Elevar l'aprovació de la 

supressió dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

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

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

 

1)    Aprovar la supressió del títol de grau en Estudis de Gènere. 
  
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 33/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vista la proposta del vicerector de programació Acadèmica i de qualitat per a la supressió de títol de màster 
universitari 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 qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
  
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist 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 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 d’octubre de 2019s'ha aprovat l'acord 76/2019 que 
estableix: PRIMER.- Aprovar l’extinció del títol de màster universitari en Traducció, Interpretació i Estudis 

Interculturals. SEGON.- Elevar l'aprovació de la supressió del títol de màster universitari al Consell Social per tal que 
exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat 
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l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

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

S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris en Traducció, Interpretació i Estudis interculturals. 
 

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

d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 34/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vista la petició de creació del títol propi Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian 
i la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per 
a la creació d'aquest tipus de títol. 

 

Vist que la formació i l'especialització dels professionals veterinaris van més enllà del títol de grau o llicenciatura en 
Veterinària i que a més a nivell Europeu es compta amb diversos sistemes d'acreditació que reconeixen els diferents 
nivells de formació i especialització veterinàries. 
 
Vist que la FVE (Federation of Veterinarians in Europe), ha creat el Veterinary Continous Education in Europe 
(VetCEE), que estableix les bases pel reconeixement d’aquesta formació de nivell intermedi d’especialització 

veterinària, i que en aquest context, la facultat de Veterinària proposa la creació del títol genèric de Veterinari 
Certificat, on s’englobaran tots aquells programes formatius que compleixin amb els requeriments establerts per la 
FVE per poder ser reconeguts com a formació de nivell intermedi d’especialització veterinària. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

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

Vist l’article 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar 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 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 d’octubre de 2019 s'ha aprovat l'acord 77/2019 que 
estableix: PRIMER. Aprovar la creació del títol propi de Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified 
Veterinarian. SEGON. Elevar la creació del títol de Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified 
Veterinarian al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar a la comissionada 

de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius   
 

Atesa la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
     

S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la creació del títol propi de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian. 
 

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

 

Acord 35/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la petició de creació de títols de Veterinari/a Certificat/da que ha estat presentada 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. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 

Vist l’article 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 3 d’octubre de 2019 s'ha aprovat l'acord 78/2019 que 
estableix: PRIMER. Aprovar la creació dels títols propis de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, 
Certified Veterinarian següents: Laboratory Animal Science and Medicine; i       Oftalmologia Veterinària. SEGON. 
Elevar l'aprovació de la creació de títols propis de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified 
Veterinarian  al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar a la comissionada 

de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
Atesa la proposta de la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

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

 
1)    Aprovar la creació dels títols propis de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified 
Veterinarian següents: 
  
a)    Laboratory Animal Science and Medicine. 
b)    Oftalmologia Veterinària. 
 

2)    Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el seguiment 
del punt primer d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 36/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vistos els recursos i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes de la UAB següents: 
 
1.    DNI 45880919-J, estudiant de Grau en Química a la Facultat de Ciències, segons consta en el document 1. 
2.    DNI 47933676-C, estudiant de Grau en Química a la Facultat de Ciències, segons consta en el document 2. 
3.    DNI 41016684-W, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 
document 3. 

4.    DNI 48036214-R, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 

document 4. 
5.    DNI 47943371-D, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 
document 5. 
6.    DNI 43457833-T, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 
document 6. 
7.    DNI 53122372-P, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 
document 7. 

8.    DNI 47442360-F, estudiant de Grau en Matemàtiques a la Facultat de Ciències, segons consta en el document 
8. 
9.    DNI 53650816-G, estudiant de Grau en Química a la Facultat de Ciències, segons consta en el document 9. 
10.    DNI 41537883-K, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 
document 10. 
11.    DNI 39929466-V, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 

document 11. 

12.    DNI 47236558-D, estudiant de Grau en Enginyeria informàtica a l’Escola d’Enginyeria Informàtica, segons 
consta en el document 12. 
13.    DNI 43449438-T, estudiant de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions a l’Escola d’Enginyeria, 
segons consta en el document 13. 
14.    NIE Y-0863881-S, estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica a l’Escola d’Enginyeria, segons consta en el 
document 14. 

15.    DNI 41007281-Y, estudiant de Grau en Fisioteràpia a les Escoles Gimbernat-Fisioteràpia, segons consta en el 
document 15. 
16.    DNI 47966653-S, estudiant de Grau en Fisioteràpia a les Escoles Gimbernat-Fisioteràpia, segons consta en el 
document 16. 
17.    DNI 43564517-X, estudiant de Grau en Fisioteràpia a les Escoles Gimbernat-Fisioteràpia, segons consta en el 
document 17. 
18.    DNI 46227881-C, estudiant de Màster Universitari en Osteopatia a les Escoles Gimbernat-Fisioteràpia, segons 

consta en el document 18. 
19.    DNI 80089556-Z, estudiant de Grau en Ciències Biomèdiques a la Facultat de Biociències, segons consta en 

el document 19. 
20.    DNI 47948926-K, estudiant de Grau en Gestió Aeronàutica a l’Escola d’Enginyeria, segons consta en el 
document 20. 
21.    DNI 47921256-C, estudiant de Grau en Empresa i Tecnologia a la Facultat d’Economia i Empresa , segons 

consta en el document 21. 
22.    NIE X 9660855-G, estudiant de Grau en Comptabilitat i Finances a la Facultat d’Economia i Empresa , segons 
consta en el document 22. 
23.    Passaport 751254953, estudiant de Màster Universitari en Logística i Gestió de la cadena de Subministrament, 
a la Facultat d’Enginyeria, segons consta en el document 23. 
24.    DNI 77406606-Z, estudiant de Màster Universitari en Logística i Gestió de la cadena de Subministrament, a 
la Facultat d’Enginyeria, segons consta en el document 24. 

25.    DNI 47996683-F, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina, segons consta en el document 25. 
26.    DNI 53298098-Z, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina, segons consta en el document 26. 
27.    NIE X-5817918-E, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina, segons consta en el document 27. 
28.    DNI 49871082-K, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina, segons consta en el document 28. 

29.    DNI 48095278-R, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina, segons consta en el document 29. 
30.    DNI 47238958-V, estudiant de Grau en Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria –Sant Pau, segons 
consta en el document 30 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S’acorda  
 
1.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Química, presentat per l’estudiant amb DNI 45880919-J de la Facultat de Ciències de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 

justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102504 Química Física I per tant, autoritzar 
que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
2.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Química, presentat per l’estudiant amb DNI 47933676 C de la Facultat de Ciències de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 

Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 

justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102504 Química Física I per tant, autoritzar 
que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
3.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 41016684 W de les Escoles Universitàries 
Gimbernat-infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 

ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200596 Estructura del 
Cos Humà i 200597 Funció del Cos Humà I. per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-
2020. 
 
4.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 48036214 R de les Escoles Universitàries 

Gimbernat-infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Comunicació Terapèutica, i 
per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
5.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 47943371 D de les Escoles Universitàries 

Gimbernat-Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Treball de Fi de Grau, i per 
tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
6.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 43457833 T de les Escoles Universitàries 

Gimbernat-infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 

ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures, Història de les Cures i 
Pensament Infermer, Comunicació i Tic’s i Ciències Psicosocials, i per tant, no autoritzar que l’alumna pugui 
matricular-se en el curs 2019-2020. 
 

7.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 53122372-P de les Escoles Universitàries 
Gimbernat-infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures cures d’infermeria a l’adult, 
farmacologia clínica i dietètica aplicada, i funció dels cos humà II, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-
se en el curs 2019-2020. 

 
8.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Matemàtiques, presentat per l’estudiant amb DNI 47442360 F de la Facultat de Ciències de 
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 

Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures, 100094 Anàlisi Matemàtica, 
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100095 Geometria Lineal i 100098 Seminari de Matemàtica Discreta, i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui 
matricular-se en el curs 2019-2020. 
 

9.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Química, presentat per l’estudiant amb DNI 53650816 G de la Facultat de Ciències de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Química de coordinació i organometàl·lica, i 
per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

 
10.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 41537883 K de les Escoles Universitàries 
Gimbernat-Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures cures d’infermeria a l’adult, 

farmacologia clínica i dietètica aplicada, i funció dels cos humà II, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-

se en el curs 2019-2020. 
 
11.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 39929466 V de les Escoles Universitàries 
Gimbernat-infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures cures d’infermeria a 

l’adult, farmacologia clínica i dietètica aplicada, i funció dels cos humà II, i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui 
matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
12.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb DNI 47236558 D de l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 

fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102750 Sistemes i Tecnologies 
Web, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
13.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, presentat per l’estudiant amb DNI 43449438 
T de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 

Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102690 
Fonaments de Senyals i Sistemes, i per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
14.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIE Y 0863881 S de l’Escola 
d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102746 Xarxes, i per tant, 

autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
15.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb DNI 41007281 Y de les Escoles Universitàries 

Gimbernat-Fisioteràpia, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Patologia Humana II, i per 
tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
16.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb DNI 47966653 S de les Escoles Universitàries 

Gimbernat-Fisioteràpia, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures Fisiologia III, i 
Legislació, Salut Pública, Administració Sanitària i Ètica i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en 

el curs 2019-2020. 
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17.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb DNI 43564517 X de les Escoles Universitàries 
Gimbernat-Fisioteràpia, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 200537 Física Aplicada i 
per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
18.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Màster Universitari en Osteopatia, presentada per l’estudiant amb DNI 46227881 C de Escoles 

Universitàries Gimbernat- Fisioteràpia., per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 4.4, de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2019-2020. I per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
19.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Ciències Biomèdiques, presentat per l’estudiant amb DNI 80089556 Z de la Facultat de 

Biociències de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101919 Estructura i funció del 
sistema nerviós i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
20.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Gestió Aeronàutica, presentat per l’estudiant amb DNI número 47948926-K de l’Escola 

d’enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101765-Informàtica Avançada, 
i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
21.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Empresa i Tecnologia, presentat per l’estudiant amb DNI número 47921256-C de la Facultat 

d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102118- 
Macroeconomia, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020.   
 
22.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb NIE X 9660855 G de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102128- 
Comptabilitat Financera I, i per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
23.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament, presentat 
per l’estudiant amb passaport número 751254953 de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment 

al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i 
de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització 
de continuïtat dels estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de 
Subministrament. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

 
24.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament, presentat 
per l’estudiant amb DNI 77406606 Z de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que 
estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster 
de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de 
continuïtat dels estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de 

Subministrament. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
25.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 47996683 F de la Facultat de Medicina de la 

UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
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l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102955 Estructura Microscòpica 
d’Aparell i Sistemes, i per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 

26.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 53298098 Z de la Facultat de Medicina de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102958 Genètica Humana, i per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

 
27.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb NIE X5817918E de la Facultat de Medicina de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula les assignatures 103593 anatomia Humana: 

Esplancnologia, i 103595 Anatomia humana: Neuroanatomia, i per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-

se en el curs 2019-2020. 
 
28.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió d e la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 49871082 K de la Facultat de 
Medicina de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102933 Microbiologia i 

Parasitologia Mèdiques, i per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020.   
 
29.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI 48095278 R de la Facultat de Medicina de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les al·legacions que ha fet 

l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 103629 Fisiologia Mèdica II., i 

per tant, no autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020.   
 
30.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 47238958 V de l’Escola Universitària 
d’Infermeria de Sant Pau, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que 

ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200705 Estructura del 
Cos Humà, i 200710 Nutrició i Dietètica, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-
2020. 
 
 
 

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

 

Acord 87/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda: 
 
1.Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 8 de juliol de 2019. 
 
 

Acord 88/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és titular d’una família de patents on la sol·licitud prioritària 

és la invenció ‘Composition for use in the tretament and/or prevention of muscle and/or tendinous disorders’, 

sol·licitada amb data 30/05/2019 i número EP19382435.6. 
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Atesa la voluntat de formalitzar un contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa Neuroheal Biomedicals, 
SL., com a llicenciatària, en virtut del qual la llicenciant atorguin una llicència exclusiva de l’esmentada patent amb 
una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi de les contraprestacions econòmiques indicades 

a l’informe d’idoneïtat. 
 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 19 de setembre de 
2019 (document 1 – document confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 

drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 

las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Vist l’acord 83/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el següent: 
1) PRIMER. Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa NEUROHEAL 
BIOMEDICALS, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 
l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació 
econòmica indicada a l’informe d’idoneïtat (Document 1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de 
Govern a la OCI-); SEGON. Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències; 

TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART.- 

Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa NEUROHEAL BIOMEDICALS, 
S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de l’esmentada patent 
amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació econòmica indicada 
a l’informe d’idoneïtat (document 1). 

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

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

 
 
Acord 89/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 115/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 17 de desembre de 2018 en el 

qual s’acorda aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels serveis científico-tècnics, entre els quals hi figura en l’apartat 
f, el Servei d’Anàlisi Química. 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de modificació de la 

tarifa, per a l’any 2019, del Servei d’Anàlisi Química, en el sentit d’incorporar un nou concepte tarifari. 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2019 del Servei d’Anàlisi Química, que queden definides d’acord 
amb el que consta en el document 1. 

 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 90/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 115/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 17 de desembre de 2018 en el 
qual s’acorda aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels serveis científico-tècnics, entre els quals hi figura en l’apartat 
e, el Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules. 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de modificació de la 

tarifa, per a l’any 2019, del Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, en el sentit d’incorporar 
un nou aparell específic. 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2019 del Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de 
Biomolècules, que queden definides d’acord amb el que consta en el document 1. 

 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 91/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 

Atès que en la Comissió Econòmica del Consell Social es sol·licita disposar de la relació actualitzada de les entitats 
en les que participa la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist l’article 28.4, apartat a, del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atès que la vicegerent d’Economia presenta l’inventari de les entitats participades per la UAB . 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 

La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per informada sobre la relació d’entitats en les que 
participa la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
 

Acord 92/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2018 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-
Casas Auditors Consultors, S.L. 

 
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2018 per a la seva informació i anàlisi, 
 

S'acorda: 
 
1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 

2018 per a la seva informació. 

 
 
Acord 93/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

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

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 31 
de maig de 2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que 

consta al document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de 
Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
 

Acord 94/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 29 de març 
de 2019 (document 1). 

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

 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, 
SL, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
 
Acord 95/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

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

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Empresa i Ciència han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de maig 
de 2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)   Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat Fundació Empresa i Ciència, d’acord amb el que consta al document 1. 

 
2)    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Empresa i Ciència, al vicerector d’Economia i de 

Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
  
Acord 96/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2018 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 
reunió del Patronat de la Fundació de 20 de juny de 2019 (document 1). 

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

 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
 
Acord 97/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

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

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2018 de la Fundació Alumni UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 27 de juny de 2019 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat 

dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni 
UAB. 
  

Acord 98/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
  
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 89. e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 27 de 
maig de 2019 (document 1). 

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

 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica 
corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el 
que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

  
 
Acord 99/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

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

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 30 de maig 
de 2019 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 

Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 

Acord 100/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2018 de la Fundació Wassu han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 17 de juny de 2019 
(document1). 

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

 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Wassu, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 

de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
 
Acord 101/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

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

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2018 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat 
de la Fundació de 3 de juny de 2019 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2018 de l’entitat 

dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 

2)    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 

Acord 102/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 

Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost tal i com es va 
acordar en sessió plenària de 19 de desembre de 2018. 
 

Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019 presentat per la Gerència 
en les reunions del Consell Social del mes de juliol de 2019 (document 1), que ha de servir de document de referència 
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per analitzar les accions a dur a terme per la UAB per millorar la previsió de tancament pressupostari de l’any 2019 
i també a efectes de tresoreria. 
 

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

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
1)    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’any 

2019 i de la seva tresoreria en els termes exposats en la part expositiva d’aquest acord. 

 
2)    Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2019 de la UAB, d’acord amb 
el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
  
 
Acord 103/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atès que l’any 1985 l’INCASOL va iniciar l’execució 11 cases grans i 32 cases petites de 3 altures (en endavant, 
Cases Sert), com a cases isolades per a ús dels membres més representatius de la UAB a uns terrenys de propietat 
de la pròpia universitat. 
 

Atès que mitjançant Acta de cessió de 29 de març de 1989 i annex de 27 de novembre de 1990 l’INCASOL va cedir 

la titularitat de les Cases Sert, a la UAB. S'adjunta com a document 1 informe de valoració patrimonial de les Cases 
Sert lliurat el 6 de setembre de 2019 pel director d’Arquitectura i Logística on consten els plànols de situació i 
distribució de plantes de les Cases Sert objecte de cessió d'ús per a la seva correcta identificació. 
 
Atès que en virtut d’acord del Consell Social de 28 de gener de 1991, la UAB va encomanar la gestió del conjunt 
dels habitatges de les Cases Sert a la societat Vila Universitària, S.L., a partir de l’1 de maig de 1992 fins el 28 de 

gener de 2016. 
 
Atès que Vila Universitària, S.L. és una societat mercantil, constituïda el 8 de gener de 1991, davant el Notari de 
Barcelona, Sr. Francisco Arriola Garrote, sota el núm. 49 del seu protocol, quedant inscrita en el Registre Mercantil 
de la província de Barcelona al full B-7292 i que té per objecte social principal ‘la promoció, construcció i explotació 
d’allotjament residencials i locals de negoci en terrenys de domini o dret d’ús dels quals pertoqui a la Universitat 
Autònoma de Barcelona’.   

 
Atès que la UAB i Vila Universitària, S.L. estan interessats en formalitzar un acord en virtut del qual la UAB cedeixi 

l'ús a Vila Universitària de les Cases Sert, en règim de concessió demanial, mitjançant adjudicació directe, subjecte 
a cànon, part del qual es capitalitzarà a l’inici del període concessional, per l’explotació dels esmentats habitatges, 
per un període de 22 anys, en els termes de la minuta que s’incorpora com document 2. 
 

Vistos els informes de la Vicegerència d’Economia i del Gabinet Jurídic sobre idoneïtat econòmica i jurídica en 
l’atorgament de la concessió demanial, respectivament. 
 
Vist l’article 80.3 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 
 
Vist l’article 89 k i l’article155 de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en relació amb els 
articles 28 i 29 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 

1/2002, de 24 de desembre, en relació amb els articles 71 a 81 del Reglament per a l’execució de la Llei 11/1981, 
de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol. 
 
Vistos els articles 86.2, 93.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques 

 
Vistos els articles 61 i següents de la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de les taxes Estatals 
i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. 
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Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 81/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. 
Informar favorablement el següent: Ú. Atorgar una concessió administrativa en relació al conjunt d’habitatges de 
les Cases Sert a favor de Vila Universitària, S.L., en els següents termes: 

 

 Destinació:    Posar a disposició del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB i d’entitats 
participades per la UAB els béns objecte de concessió per a ús d’habitatge habitual. 
      
Cànon:    233.970,00 € anuals, capitalitzant el cànon dels 15 primers anys, en un únic pagament, per valor de 
3.000.000,00 €, a realitzar en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte de concessió.    
      
     A partir del 16è any, la concessionària ingressarà anualment, dintre del primer mes de cada exercici econòmic, 

el pagament de l’import del cànon de l’anualitat en curs, a raó de 233.970 €. 
      
Termini:    Vint-i-dos anys des de la formalització de la concessió. 
      
Garantia:    No es requereix. 
      

Obligacions concessionària:    Destinar les edificacions a les finalitats específiques de la concessió, i no poder 

modificar el destí de l'edifici sense autorització expressa de la UAB. 
      
                                             Demanar autorització prèvia i expressa de la UAB per poder alienar, modificar, 
gravar, sota qualsevol títol, la concessió demanial i, en el seu cas, les construccions realitzades durant el termini de 
valides de la concessió. 
      

                                             Conservar i mantenir en bon estat les instal·lacions i a realitzar els treballs que siguin 
necessaris per a mantenir-les en òptimes condicions. Les despeses de conservació  no inclouen les dels vials i 
urbanització exterior que correspondrà a la UAB. 
      
                                             Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a béns públics i 
privats amb motiu de les obres de construcció i posterior explotació de l'edifici i, a aquest efecte, subscriurà les 
pòlisses d'assegurança pertinents. 

      
                                             Deixar lliure i vacus, a disposició de la UAB, dintre del termini establert, els béns 

objecte de la concessió un cop finalitzat el termini de la concessió. 
      
Procediment:    Adjudicació directe. 
 

Dos. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant de Vila Universitària, S.L. el conveni de concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs 
les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document, segon la proposat 
de minuta que s’aprova (Annex núm. 2); SEGON. Elevar aquests acords al Consell Social perquè exerceixi les seves 
funcions; TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords; 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
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1)    Atorgar una concessió administrativa en relació al conjunt d’habitatges de les Cases Sert a favor de Vila 
Universitària, S.L., en els següents termes: 
 

a)    Destinació: posar a disposició del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB i d’entitats 
participades per la UAB els béns objecte de concessió per a ús d’habitatge habitual. 
 
b)    Cànon: 233.970,00 € anuals, capitalitzant el cànon dels 15 primers anys, en un únic pagament, per valor de 
3.000.000,00 €, a realitzar en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte de concessió. 
 

A partir del 16è any, la concessionària ingressarà anualment, dintre del primer mes de cada exercici econòmic, el 
pagament de l’import del cànon de l’anualitat en curs, a raó de 233.970 €. 
 
c)    Termini: vint-i-dos anys des de la formalització de la concessió. 
 
d)    Garantia: no es requereix. 

 

e)    Obligacions de la concessionària: 
 
i)    Destinar les edificacions a les finalitats específiques de la concessió, i no poder modificar el destí de l'edifici 
sense autorització expressa de la UAB. 
ii)    Demanar autorització prèvia i expressa de la UAB per poder alienar, modificar, gravar, sota qualsevol títol, la 
concessió demanial i, en el seu cas, les construccions realitzades durant el termini de valides de la concessió. 
iii)    Conservar i mantenir en bon estat les instal·lacions i a realitzar els treballs que siguin necessaris per a mantenir-

les en òptimes condicions. Les despeses de conservació no inclouen les dels vials i urbanització exterior que 
correspondrà a la UAB. 
iv)    Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a béns públics i privats amb motiu de les 
obres de construcció i posterior explotació de l'edifici i, a aquest efecte, subscriurà les pòlisses d'assegurança 
pertinents. 
v)    Deixar lliure i vacus, a disposició de la UAB, dintre del termini establert, els béns objecte de la concessió un 

cop finalitzat el termini de la concessió. 

 
f)    Procediment: adjudicació directa. 
 
2)    Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant de Vila Universitària, S.L. el conveni de concessió d’ús privatiu de béns de 
domini públic, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs 

les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document, segon la proposat 
de minuta que s’aprova. 
 
3)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
4)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 

  
  

Acord 104/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’acord 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril, pel qual es va autoritzar al rector o rectora a donar 
de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de 
robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència 
d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el 
transcurs de l’exercici econòmic. 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus en relació amb la modificació de l’esmentat acord pel que fa a 

la necessitat d’ampliar l’autorització per donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles 
per valor net comptable inferior als 1.500 euros als supòsits de baixes per cessió de l’inventari de la UAB. 
 
Atès el que disposa l’article 64.q) del Estatuts de la UAB en relació al procediment d’afectació i desafectació al domini 

públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 82/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova:  
 
PRIMERA. 
 

Vist l’acord CE 104/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 22 d’octubre, en virtut del 
qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: PRIMERA.  Aprovar 
la modificació de l’acord 18/2015 de 30 d’abril del Ple del Consell Social en relació a la baixa de l’inventari general 
de drets i béns de la UAB, béns mobles per valor inferior als 1.500 euros, el qual quedarà redactat en el sentit 
següent: 
  

Autoritzar al rector o rectora a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per 

valor net comptable inferior als 1.500 euros en els casos de robatoris; deteriorament; deixalleria; vendes, donacions 
i cessions a tercers, de l’inventari  a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment 
al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 
 
 SEGONA. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències; TERCERA.  Encarregar al 
vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
S'acorda: 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Aprovar la modificació de l’acord 18/2015 de 30 d’abril del Ple del Consell Social en relació a la baixa de 

l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per valor inferior als 1.500 euros, el qual quedarà redactat 

en el sentit següent: 
 
Autoritzar al rector o rectora a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per 
valor net comptable inferior als 1.500 euros en els casos de robatoris; deteriorament; deixalleria; vendes, donacions 
i cessions a tercers, de l’inventari  a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment 
al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 

 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, a als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 105/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
C’(IAAB) en virtut de l’acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998, integrat per l’Ajuntament de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i que té 

per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets d’infants i adolescents generant i 
compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb especial referència a Barcelona 
ciutat, àrea metropolitana i província. 
 
Vist l’informe de justificació i proposta d’acord per tal de procedir a la dissolució de l’esmentat Consorci (document 
1). 
  

Atès que en sessió de data 29 de novembre de 2018 el Consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’altres, 
l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci, fixant com a data d’efectes de la liquidació del Consorci a 
partir de la última obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista inicialment el 
31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més enllà del 31 de desembre de 2019 (document 2). 

 
Vist l’acord PLE 06/2019, de 26 de febrer de 2019, en virtut del qual s’acorda 1) Donar-se per assabentat de l’acord 
pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB) de data 29 de 
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novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del Consorci; 2) Encarregar al vicerector 
d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord a la vicegerent 
d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Atès que en sessió de data 11 de juny de 2019 el consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’altres, aprovar 
inicialment la dissolució amb data 31 de maig de 2019 del Consorci, amb el balanç final de l’1 de gener i el 31 de 
maig de 2019 i el romanent de tresoreria següent (document 3): 
  
Romanent tresoreria  Comissió bancària per transferència  Import efectiu a transferir 

Ajuntament Bcn  Ajuntament Bcn  30.799,26 €  0,60 €  30.798,66 € 
Diputació Bcn  Diputació Bcn  1.166,76 €  0,60 €  1.166,16 € 
UB  UB  0,00 €  0,00 €  0,00 € 
UAB  UAB  0,00 €  0,00 €  0,00 € 
 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vista l’acord 87/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el següent: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència 

de Barcelona, C’ (IAAB) de data 29 de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del 
Consorci; SEGON.- Elevar els presents acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions; TERCER.- 
Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords; QUART.- Comunicar 
els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
1)    Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona, C’ (IAAB) de data 11 de juny de 2019 pel qual es va aprovar inicialment la dissolució amb data 31 de 
maig de 2019 del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), amb el balanç final a aquesta data 
aprovat en el compte general del període comprés entre l’1 de gener i 31 de maig de 2019 i el romanent de tresoreria 
reflectit en la liquidació del pressupost aprovat per la Presidenta en data 11 de juny de 2019 en els termes del 
document 3, ratificant-lo. 

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

 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu 
 

 
Acord 106/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que Hotel Campus, S.L.U. va ser constituïda per la FUAB en data 13 de juliol de 2010 mitjançant l’atorgament 
de l’escriptura de constitució social davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Rafael Thode Garrido, sota el núm. 

955 del seu protocol, amb l’objecte social d’explotar l’Hotel, ubicat al campus universitari, amb les seves 
instal·lacions complementàries. 
 
Atès que en data 20 de juny de 2019 (document 1) el Patronat de la FUAB va acordar la dissolució de la societat 

Hotel Campus, SLU, cessant els administradors en els seus càrrecs i designant titular i suplent. 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

 
Vista l’acord 88/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual s’aprova el següent: 
PRIMER. Ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de data 20 de juny de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de 
la societat Hotel Campus, SLU, en els termes del document 1; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a 
la seva aprovació, si escau; TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de 
l'acord primer; QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius i als liquidadors de Hotel Campus, S.L.U. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda: 

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de data 20 de juny de 2019 pel qual es va acordar la dissolució de la 
societat Hotel Campus, SLU, en els termes del document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu, i als liquidadors d’Hotel Campus, SLU. 
  
 
Acord 107/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Exposició de motius 
 
Atès que FELTEN SPV 2018, S.L. (FELTEN) és una societat mercantil que té per objecte social la promoció i execució 
de promocions immobiliàries i gestió del sol, essent titular d’un edifici ubicat al carrer Sinai, 7 al 13, de la ciutat de 
Barcelona, el qual vol destinar-lo a l’activitat econòmica consistent en una residència col·lectiva docent d’allotjament 
temporal d’estudiants i professorat. 

 
Atès que l’article 11.2.d) del Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs 
de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (BOPB 
de 6 de març de 2017) exigeix que per obtenir la corresponent llicència urbanística, el promotor acrediti, entre 
d’altres, disposar d’un conveni amb una entitat docent on es reguli el règim jurídic del funcionament de la residència 
universitària. 
 

Atès que la UAB disposa al curs 2018/2019 de 25.682 estudiants de grau i 3.072 estudiants de màster universitari 
relatius a una oferta formativa consistent en 93 titulacions de grau, 127 programes de màster universitari i 68 

programes de doctorat. 
 
Vist l’apartat 3r de la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats 
(LOU), que reconeix la possibilitat de les universitats publiques d’adscriure residències universitàries d’acord amb 

allò que es disposi als estatuts de la pròpia universitat, la qual cosa està prevista a l’article 42 dels Estatuts de la 
UAB, el qual estableix el següent: 
 
“1. El Consell de Govern, amb autorització del Consell Social, pot acordar la creació o adscripció a la Universitat de 
residències universitàries que proporcionin allotjament als membres de la comunitat universitària. 
 
2. La integració de col·legis majors a la Universitat i el seu règim de funcionament han de ser aprovats per Consell 

de Govern, amb l’informe previ del Consell Social”. 
 
Atès que la UAB disposa de la Vila Universitària, que actualment ofereix 2.000 places ubicades al campus universitari 
de Bellaterra, les quals, en molts casos, resulten insuficients per atendre totes les sol·licituds d’estudiants, 

professorat i altre personal investigador de la comunitat universitària. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
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S'acorda: 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Autoritzar el Consell de Govern per reconèixer l’edifici situat al carrer Sinai, 7 al 13, de Barcelona, de titularitat 
de Felten SPV 2018, SL, com a residència universitària, autoritzant la rectora, o persona en qui delegui, perquè en 
nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, formalitzi amb el representant de Felten SPV 2018, 
SL, el conveni de col·laboració de reconeixement de la residència universitària, així com, per establir les bases del 

seu règim jurídic, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució del present acord, 
incloses les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document, segons la 
proposta de minuta que s’aprova i que consta en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

 

Acord 108/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2004, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
de Girona, la Universitat de Lleida, la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili van constituir l’ASSOCIACIÓ CATALANA 

D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES davant el notari de Barcelona, Juan José López Burniol, sota el núm. 1.398 del seu 
protocol, amb la finalitat de ser la veu essencial de les universitats de Catalunya promovent i donant Suport al seu 
treball. 
 
Atès que en data 25 de juny de 2019 l’Assemblea General de l’ACUP va modificar els seus estatuts, en els termes 
del document 1, per adaptar-los al Codi Civil Català. 

 

Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist que l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.a del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Vist l’acord 86/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 3 d’octubre, en virtut del qual es s’acorda: PRIMER. Ratificar 
l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP pel qual es modificà els seus estatuts d’acord amb el text del 
document 1; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; TERCER. Encarregar el 
secretari general l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART. Comunicar els presents acords al Gabinet del 
Rectorat, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
S'acorda: 

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1)    Ratificar l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP pel qual es modificà els seus estatuts d’acord 

amb el text del document 1. 
 
2)    Encarregar el secretari general l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord Gabinet del Rectorat, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 
  

 
Acord 109/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2019. 
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Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda: 
 

1)    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2019, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
  

 

Acord 110/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  

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

Vist l’acord PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social de la UAB reunit el dia 19 de desembre, pel qual s’aprova el 

pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’any 2019. 
 
Vistes les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social, de l’any 2019, acordades per la Comissió 
Econòmica de 29 de març (acord CE 40/2019) i de 21 de juny de 2019 (acord CE 66/2019). 
 
Vista la disponibilitat pressupostària a data 30 de setembre de 2019. 

 
Vist que les modificacions de crèdit del pressupost del Consell Social de l’any 2019 que es proposen en aquest punt 
de l’ordre del dia fan referència a la distribució de recursos disponibles. 
 
Vistes les necessitats de la secretaria tècnica del Consell Social de renovació d’equips tècnics per al seu funcionament 
i per a la celebració de les reunions dels òrgans del Consell, així com la enquadernació dels seus llibres d’actes. 
 

Vista la despesa prevista per a la celebració de la Nit del Consell Social del proper 14 de novembre. 
 

 
Vist l’acord CUE 04/2019 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social, de data 25 de març de 2019 
en el qual s’acorda destinar 5.100 euros al projecte Formació Dual, 1.000 euros a la col·laboració del Consell Social 
de la UAB en l’edició de l’any 2019 del Programa Universitat-Empresa. 

 
Vist que en la reunió de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social de 9 d’octubre de 2019 està previst 
tractar la proposta d’acord CSU 02/2019 que estableix “comunicar a la Comissió Econòmica del Consell Social de la 
UAB la sol·licitud de modificació de crèdit corresponent del pressupost 2019 del Consell Social als efectes que els 
750 euros pressupostats en la línia d’altres projectes de l’àmbit societat-universitat, quedin assignats a l’actuació 
de difusió del IV Pla per a la Igualtat entre Homes i Dones a la UAB”. 
  

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta del president del Consell Social 
 
S'acorda: 
 

Aprovar la modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1. 
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Acord 111/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
  

 
Exposició de motius 
 
Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
D’acord amb la Resolució EMC/1831/2018, de 26 de juliol, 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 2018. 

  

D’acord amb la Resolució EMC/1827/2019, d’1 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a l’emissió 
de l’acreditació de recerca. 
  
D’acord amb la Resolució EMC/1851/2019, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de 
resolució de sol·licituds per a l'emissió de l’acreditació de recerca, de l’acreditació de recerca avançada i de l’informe 
per a professorat lector. 
  

Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 

l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 

Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 
 
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 

recerca del professorat de la UAB. 
 
Vist l’acord 84/2019 pres pel Consell de Govern de 3 d’octubre, en virtut del qual s’acorda: 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 addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB que han obtingut 
avaluació positiva en els termes que s’annexen; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva 
aprovació, si escau;  TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que 

portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; QUART.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic 
que faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació del 2019 
d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord 
amb el que consta al document 1. 
 

2)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
3)    Comunicar el present acord a l'Àrea de de Gestió de Persones, per tal que portin a termes les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 112/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
D’acord amb la Resolució EMC/1831/2018, de 26 de juliol, 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 2018. 
 
Vista la certificació emesa per l’AQU Catalunya referent als complements retributius autonòmics per mèrits de 

docència del professorat de la UAB. 

  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Vist l’acord 85/2019 pres pel Consell de Govern de 3 d’octubre, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Donar-se per 

assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que han obtingut 
avaluació positiva, d’acord amb l’annex; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si 
escau; TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu; QUART. Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 

 
1)    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador 
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs, d’acord amb el que consta al 
document 1. 
 
2)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

3)    Comunicar el present acord a l'Àrea de de Gestió de Persones, per tal que porti a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 

 
 
Acord 113/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació número 39/2019 del Servei de Manteniment d’obra Civil dels Edificis i de la 
Urbanització del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 

Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 

atendre-les. 
 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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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 el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de 19 de setembre de 
2019 en virtut del qual s’acorda el següent PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent 
contractació número 39/2019 del Servei de Manteniment d’obra Civil dels Edificis i de la Urbanització del Campus, 
que s’annexa.; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. 
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions 
 
S'acorda: 
 
1)    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la contractació número 39/2019 del Servei de 

Manteniment d’obra civil dels edificis i de la urbanització del Campus i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
 

3)    Comunicar aquest acord a la cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 

 
 
 
Acord 114/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 2017 
(acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de despeses 
pluriennals pel que fa a l’adjudicació de contractes administratius fins a un import màxim de 200.000€. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€ (IVA 
exclòs) corresponents al primer semestre de 2019. 

 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 19 de setembre 

de 2019, en virtut del qual s’acorda: 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 
2019; 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. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 

La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la relació de licitacions i pròrrogues pluriennals corresponents 
al primer semestre de 2019 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 
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Acord 115/2019, d’11 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la 
UAB, realitza un Informe de Suggeriments en la que es recullen recomanacions fruït d’aspectes identificats en el 
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la Universitat 
emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de l’Informe de 
Suggeriments. 

 
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2018. 
 
Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2018. 

 

Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’Informe de Suggeriments de l’exercici 2018 per 
a la seva informació i anàlisi, 
 
S'acorda: 
 

1)    La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’Informe de Suggeriments corresponent 
a l’exercici 2018, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Posar a disposició del gerent de la UAB l’Informe de Suggeriments corresponent a l’exercici 2018, als efectes 
de les gestions que siguin oportunes. 
 

 
 
I.2.3. Comissió Societat-Universitat 

[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 1/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
 
S'acorda  
 
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 3 de desembre de 2019 
 

 
Acord 2/2019, de 9 d’octubre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 

 
 
Exposició de motius 
 

Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a promoure 
les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la qualitat de 
l’activitat universitària. 
 
Vist l’acord PLE 75/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova que el 
Consell Social de la UAB aporti al vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, en l’any 2018, 2.462 euros en 

concepte de les despeses de producció i impressió de 1000 exemplars del segon Pla d’Acció sobre la Discapacitat i 
Inclusió a la UAB, per a la seva difusió. 
 
Vist l’acord PLE 76/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova destinar, 

en l’any 2019: a) 2.750 euros en concepte de les despeses de difusió del IV Pla per a la Igualtat entre Homes i 
Dones a la UAB. b) 950 euros per a la compra de programari per a estudiants amb problemes de sordesa, en el 
marc del projecte d'accessibilitat en TIC per a estudiants amb necessitats especials. c) 5.550 euros al projecte 
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Tecnificació de seleccions esportives-UAB, per a l’impuls de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. Així 
mateix, en virtut de l’acord PLE 76/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, s’acorda assignar, 
en l’any 2019, 750 euros per a altres projectes de l’àmbit societat-universitat. 

 
Vist que les despeses de producció i d’impressió del IV Pla per a la Igualtat entre Homes i Dones a la UAB sumen un 
total de 3.007 euros en el cas de 500 exemplars i de 3.964€ en el cas de 1.000 exemplars. Vist l’interès de comptar 
amb la quantitat de 1.000 exemplars per tal de poder executar la difusió prevista, que és la que es considera 
efectiva. Vista la disponibilitat del pressupost de l’àmbit Societat-Universitat del Consell Social de la UAB, atès que 
es compta amb 750 euros per a projectes d’aquest àmbit. 

 
Atès l’exposat en el paràgraf anterior, s’assignen els 750 euros esmentats al projecte de difusió del IV Pla per a la 
Igualtat entre Homes i Dones a la UAB i es sol·licita a la Comissió Econòmica del Consell Social que procedeixi a la 
modificació pressupostària corresponent en l’any 2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat de 9 d’octubre de 2019 

s’informarà sobre la difusió del Segon Pla d’acció sobre Discapacitat i Inclusió, la difusió del IV Pla per a la Igualtat 

de Gènere de la UAB (document 1) i el projecte de Tecnificació de seleccions esportives-UAB (document 2), 
 
S'acorda: 
 
Comunicar a la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB la sol·licitud de modificació de crèdit corresponent 
del pressupost 2019 del Consell Social als efectes que els 750 euros pressupostats en la línia d’altres projectes de 
l’àmbit societat-universitat, quedin assignats a l’actuació de difusió del IV Pla per a la Igualtat entre Homes i Dones 

a la UAB. 
 
 
 

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

 

Acord 5/2019, de 22 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 

S’acorda  
 
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 25 de març de 2019 
 
 
 

I.3. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 

Acord  3/2019, de 21 d’octubre de 2019, del Claustre pel qual s'acorda aprovar el següent manifest: 
 
1. Davant la sentència que ha condemnat membres del Govern, cessats per l’aplicació de l’article 155, així com la 

presidenta del Parlament, el president d’Òmnium i l’expresident de l’ANC, membres de les diverses universitats 
catalanes presentem un text de protesta i de crida a la mobilització pacífica, cívica i democràtica.  
 
2. La situació creada arran de la sentència és excepcionalment greu. S’ha judicialitzat una qüestió estrictament 

política, i els poders de l’Estat han forçat l’ordenament jurídic, amb l’aplicació abusiva i punitiva de la presó 
preventiva (denunciada pel Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de l’ONU) i la condemna per sedició, un 
delicte que ja no existeix en les altres democràcies europees del segle XXI. No oblidem els informes sobre el 
desenvolupament del judici emesos per institucions i observadors internacionals amb referència a la vulneració de 
drets, que són la base de l’estat de dret. Allò que està amenaçat no és només el sobiranisme català. L’amenaça 
gravita sobre la integritat de les llibertats i drets fonamentals com els de manifestació i d’expressió, per una deriva 

autoritària que criminalitza la dissidència. Aquesta excepcionalitat fa necessària i urgent una resposta cívica i 
institucional clara. 
  
3. La universitat sempre ha estat un espai autònom respecte del poder econòmic i polític. Un espai de llibertat de 
creació i de pensament, i d’estímul d’actituds crítiques. Per això mateix, tots els estatuts de les universitats catalanes 
es refereixen explícitament a principis com els de llibertat, democràcia, justícia, igualtat o solidaritat. Principis que 

es concreten en el foment del pensament crític, la cultura de la llibertat, el respecte al pluralisme i l’educació en els 

valors cívics propis d’una societat democràtica. En moments com els que està passant la societat catalana, 
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l’observació d’aquests principis i valors ens obliga a un compromís actiu, ferm i sostingut amb la defensa dels valors 
democràtics.  
 

En conseqüència, el Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona: 
 
● Declara que no hi ha marge per al silenci de la institució universitària davant la situació actual de repressió i 
l’erosió de les llibertats i els drets civils. I, alhora, renova el seu compromís públic amb la defensa de les llibertats i 
els drets personals i col·lectius, entre els quals el d’autodeterminació. 
● Reclama la immediata posada en llibertat de les persones preses polítiques injustament condemnades o en presó 

provisional i el sobreseïment de tots els processos penals en curs relacionats, i que es permeti el retorn de les 
persones exiliades. 
● Expressa el seu suport a totes les mobilitzacions cíviques i pacífiques plantejades en favor dels drets civils i per 
la llibertat de les persones condemnades i processades. 
● Rebutja la repressió i la violència policial, que ja ha ocasionat greus lesions a manifestants, amb l’agreujant 
d’haver emprat mètodes prohibits en diferents normatives, pròpies i internacionals. 

● Manifesta la convicció que en una cultura democràtica madura no hi ha altra via per a la solució dels conflictes i 

les diferències polítiques que el diàleg, la negociació i el respecte a l’expressió democràtica de la voluntat popular.  
● I insta els òrgans de govern de la Universitat a fer la màxima difusió pública d’aquesta declaració. 
 
 
 

I.4. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
Acord  73/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 4 de juliol de 2019. 
 
 

Acord  74/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 

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

Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials.  
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle.  
 
Atès que la proposta de creació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 17 de setembre de 2019. 
 

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

PRIMER. Aprovar la creació del títol de grau següent: 
 

- Ciències  

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



BOUAB Núm. 177  -  octubre / 2019     pàg. 50 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
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  75/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió del 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 qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a l’obtenció 
de títols de grau propis.  
 
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 15 de maig de 2019, 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 corresponents als estudis de 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 17 de setembre de 2019. 

 

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: 
 

- Estudis de gènere 
 
SEGON. Elevar l'aprovació de la supressió dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 

 
TERCER. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 

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

 
 
Acord  76/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió d’un títol de màster universitari 
que ha estat presentat 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 qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 
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Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació i supressió de títols de màster universitari. 

 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 
 

Atès que la proposta de supressió del títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 17 de setembre de 2019. 
 
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 extinció del títol de màster universitari següent: 
 

- Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals  
 

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

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  77/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació del títol propi de Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified 

Veterinarian que ha estat presentada, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol. 
 
Vist que la formació i l'especialització dels professionals veterinaris van més enllà del títol de grau o llicenciatura en 
Veterinària i que a més a nivell Europeu es compta amb diversos sistemes d'acreditació que reconeixen els diferents 
nivells de formació i especialització veterinàries. 
 

Vist que la FVE (Federation of Veterinarians in Europe), ha creat el Veterinary Continous Education in Europe 
(VetCEE), que estableix les bases pel reconeixement d’aquesta formació de nivell intermedi d’especialització 

veterinària, i que en aquest context, la facultat de Veterinària proposa la creació del títol genèric de Veterinari 
Certificat, on s’englobaran tots aquells programes formatius que compleixin amb els requeriments establerts per la 
FVE per poder ser reconeguts com a formació de nivell intermedi d’especialització veterinària.  
  

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 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar 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 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
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d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
 

Atès les propostes de creació del títol de Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian 
que es presenta va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 17 de setembre de 
2019. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de 
Postgrau i la Qualitat Docent, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació del títol propi de Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified 

Veterinarian.  

 
SEGON. Elevar la creació del títol de Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian al 
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent 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  78/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació de títols de Veterinari/a Certificat/da que ha estat presentada 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. 
 
Vista la proposta que el Consell de govern de data 3 d’octubre de 2019 aprovi la creació del títol propi de Veterinari/a 
Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified Veterinarian. 

 
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 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 

permanent. 
 
Atès les propostes de creació de títols de Veterinari/a Certificat/da que es presenten van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 17 de setembre de 2019. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de 
Postgrau i la Qualitat Docent, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols propis de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified 
Veterinarian següents: 
 

- Laboratory Animal Science and Medicine  
- Oftalmologia Veterinària 
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SEGON. Elevar l'aprovació de la creació de títols propis de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, 
Certified Veterinarian  al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

TERCER. Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent 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  79/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del director del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut pel que fa 
a la modificació del Reglament vigent del departament aprovat per Acord de Consell de Govern de 29 de setembre 
de 2004. 

 
Vist que en data 3 de juliol de 2019 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 funcions del Departament, les funcions del Consell 
de Departament, el sistema de funcionament del Consell de Departament, la regulació de la Comissió Executiva, el 
Consell d’Unitat i les funcions del coordinador o coordinadora d’unitat. 
 
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 Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut  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 Psicobiologia i 
Metodologia de les Ciències de la Salut, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de 
la Salut  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 ratificació 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 Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut. 
 
 

Acord  80/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Atès que la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU (FIRHSCSP) és una 
fundació de dret privat, sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts de la qual 
resten afectats de forma permanent a la realització de la finalitat  la qual consisteix en promoure, desenvolupar, 
transferir, gestionar i difondre la recerca i la innovació, el coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació 

en l’àmbit de les ciències de la vida i de la salut.  
 
Atès que en data 27 de maig de 2009 es va signar el Conveni de col·laboració científica entre FIRHSCSP, UAB i altres 
institucions i entitats, en virtut del qual es va constituir l´Institut d´Investigació Biomèdica Sant Pau, en endavant 
IIB-Sant Pau, amb la missió de promoure, desenvolupar, gestionar i difondre la investigació i la formació de la 

investigació en el àmbit de les ciències de la salut. En data 2 de gener de 2018 es va modificat el citat conveni i la 
seva addenda de data 26 d´octubre de 2015, l´òrgan de gestió del qual és la FIRHSCSP. 

 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Regl_Dep_Psicobiologia_Metodologia_Ciencies_Salut_CG031019
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Atès que la FIRHSCSP (i) promou i estreny les relacions i l’intercanvi de coneixements entre els investigadors i els 
grups de recerca propis i els de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; (ii) promou aliances amb els diversos centres 
i entitats de l’àmbit biomèdic, que integren el IIB Sant Pau; (iii) impulsa la col·laboració amb altres institucions i 

entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; (iv) recapta fons per finançar activitats de recerca d’interès 
dels esmentats centres i entitats de l’àmbit biomèdic; i (v) gestiona recursos ordenats a la investigació que les 
diverses institucions i entitats que en formin part li encomanin. 
 
Atès que el Patronat de la FIRHSCP està integrat per representants de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de la Generalitat de 

Catalunya i de la UAB.  
 
Atès que el 10 de desembre de 2003, la FIRHSCSP va passar a tenir la condició d’Institut d’Investigació Universitari 
adscrit a la UAB. 
 
Atès que la UAB disposa, entre d’altres, d’un grup de recerca consolidat denominat ‘Grup de Recerca Síndromes 

d’Inestabilitat Genòmica i Reparació del DNA’, dedicat a la recerca bàsica i aplicada en diagnòstic, fisiopatologia i 

terapèutica en malalties genètiques i síndromes de predisposició tumoral liderat pel Dr. Jordi Surrallés Calonge, 
catedràtic laboral, a temps parcial, del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB i director del Servei de 
Genètica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP). 
  
Atès que la UAB i la FIRHSCSP volen crear una unitat mixta de recerca amb la finalitat de desenvolupar activitat de 
recerca en medicina genòmica, mitjançant l’aportació conjunta de béns i l’adscripció d’investigadors a l’esmentada 
activitat. 

 
Vist l’article 34.1 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que permet a les 
universitats públiques subscriure convenis subjectes al dret administratiu amb agents públics o privats que realitzin 
activitats d'investigació científica i tècnica, nacionals, supranacionals o estrangers, per a la realització conjunta de 
creació o finançament de centres, instituts, consorcis o unitats d'investigació, i infraestructures científiques (apartat 
b); divulgació científica i tecnològica (apartat e); així com, l’ús compartit d'immobles, d'instal·lacions i de mitjans 

materials per al desenvolupament d'activitats d'investigació científica, desenvolupament i innovació (apartat f). 

 
Vistes la minuta del conveni de col·laboració entre la UAB i FIRHSCSP per la qual es crea la Unitat Mixta de Recerca 
en Medicina Genòmica UAB – IR Sant Pau i la minuta del contracte de lloguer. 
 
Vist l'article 64.s) dels Estatuts en virtut del qual és competència del Consell de Govern autoritzar la formalització 
dels convenis de col·laboració.   

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

 
PRIMER. Aprovar la creació de la Unitat Mixta de Recerca en Medicina Genòmica UAB – IR Sant Pau.  

 
SEGON. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, formalitzi amb el representant de FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA 
CREU I SANT PAU (FIRHSCSP) el conveni de col·laboració per la creació de la  Unitat Mixta de Recerca en Medicina 

Genòmica UAB – IR Sant Pau i el contracte de lloguer, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries 
per l’execució dels presents acords, inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la 
signatura del document, segon les propostes de minutes que s’aprova. [Document]   
 
TERCER. Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  81/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Atès que l’any 1985 l’INCASOL va iniciar l’execució 11 cases grans i 32 cases petites de 3 altures (en endavant, 
Cases Sert), com a cases isolades per a ús dels  membres més representatius de la UAB a uns terrenys de propietat 

http://www.uab.cat/doc/Conveni_creacio_Unitat_Mixta_Recerca_Medicina_Genomica_CG031019
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de la pròpia universitat. 

 
Atès que mitjançant Acta de cessió de 29 de març de 1989 i annex de 27 de novembre de 1990 l’INCASOL va cedir 
la titularitat de les Cases Sert, a la UAB. S'adjunta l’informe de valoració patrimonial de les Cases Sert lliurat el 6 

de setembre de 2019 pel director d’Arquitectura i Logística on consten els plànols de situació i distribució de plantes 
de les Cases Sert objecte de cessió d'ús per a la seva correcta identificació. 
 
Atès que en virtut d’acord del Consell Social de 28 de gener de 1991, la UAB va encomanar la gestió del conjunt 
dels habitatges de les Cases Sert a la societat Vila Universitària, S.L., a partir de l’1 de maig de 1992 fins el 28 de 
gener de 2016. 

 
Atès que Vila Universitària, S.L. és una societat mercantil, constituïda el 8 de gener de 1991, davant el Notari de 
Barcelona, Sr. Francisco Arriola Garrote, sota el núm. 49 del seu protocol, quedant inscrita en el Registre Mercantil 
de la província de Barcelona al full B-7292 i que té per objecte social principal ‘la promoció, construcció i explotació 

d’allotjament residencials i locals de negoci en terrenys de domini o dret d’ús dels quals pertoqui a la Universitat 
Autònoma de Barcelona’.   
 

Atès que la UAB i Vila Universitària, S.L. estan interessats en formalitzar un acord en virtut del qual la UAB cedeixi 
l'ús a Vila Universitària de les Cases Sert, en règim de concessió demanial, mitjançant adjudicació directe, subjecte 
a cànon, part del qual es capitalitzarà a l’inici del període concessional, per l’explotació dels esmentats habitatges, 
per un període de 22 anys, en els termes de la minuta. 
 
Vists els informes de la Vicegerència d’Economia i del Gabinet Jurídic sobre idoneïtat econòmica i jurídica en 
l’atorgament de la concessió demanial. 

 
Atès que en data 19 de setembre de 2019 la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement 
l’atorgament de la concessió demanial a favor de Vila Univeritària, S.L.  
 
Vist l’article 80.3 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i  l’article 155 de la llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en relació amb els articles 28 i 29 del text refós de la Llei de patrimoni de 

la Generalitat de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, en relació amb els articles 71 
a 81 del Reglament per a l’execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat, aprovat 
per Decret 323/1983, de 14 de juliol; els articles 86.2, 93.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de 
les Administracions Públiques; i els articles 61 i següents de la Llei 25/1988, de 13 de juliol, de modificació del règim 
legal de les taxes Estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic. 
 
Vist l’article 207.2 dels Estatuts de la UAB, en relació amb l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, 

d’universitats de Catalunya, en virtut del Qual la disposició de béns immobles de la Universitat, correspon al Consell 
Social, a proposta del Consell de Govern.   
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, s'eleva al 
Consell de Govern de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 

PRIMER. Informar favorablement el següent:  
 
Ú. Atorgar una concessió administrativa en relació al conjunt d’habitatges de les Cases Sert a favor de Vila 
Universitària, S.L., en els següents termes:  
 

Destinació: Posar a disposició del personal acadèmic i del personal d’administració i 
serveis de la UAB i d’entitats participades per la UAB els béns objecte de 
concessió per a ús d’habitatge habitual. 

  
Cànon: 233.970,00  € anuals, capitalitzant el cànon dels 15 primers anys, en un 

únic pagament, per valor de 3.000.000,00 €, a realitzar en el termini 
màxim de 30 dies des de la signatura del contracte de concessió.    

  
 A partir del 16è any, la concessionària ingressarà anualment, dintre del 

primer mes de cada exercici econòmic, el pagament de l’import del cànon 

de l’anualitat en curs, a raó de 233.970 €. 
  
Termini: Vint-i-dos anys des de la formalització de la concessió. 
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Garantia: No es requereix. 
  

Obligacions 
concessionària: 

Destinar les edificacions a les finalitats específiques de la concessió, i no 
poder modificar el destí de l'edifici sense autorització expressa de la UAB.  

  
 Demanar autorització prèvia i expressa de la UAB per poder alienar, 

modificar, gravar, sota qualsevol títol, la concessió demanial i, en el seu 
cas, les construccions realitzades durant el termini de valides de la 

concessió.  
  
 Conservar i mantenir en bon estat les instal·lacions i a realitzar els 

treballs que siguin necessaris per a mantenir-les en òptimes condicions. 
Les despeses de conservació  no inclouen les dels vials i urbanització 
exterior que correspondrà a la UAB. 

  

 Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a 
béns públics i privats amb motiu de les obres de construcció i posterior 
explotació de l'edifici i, a aquest efecte, subscriurà les pòlisses 
d'assegurança pertinents. 

  
 Deixar lliure i vacus, a disposició de la UAB, dintre del termini establert, 

els béns objecte de la concessió un cop finalitzat el termini de la 

concessió. 
  
Procediment: Adjudicació directe. 

 
Dos. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant de Vila Universitària, S.L. el conveni de concessió d’ús privatiu de béns de 

domini públic, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, inclòs 

les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document, segon la proposat 
de minuta que s’aprova.  [Document]  
 
SEGON. Elevar aquests acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
 
Acord  82/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i  pel  Consell Social de 30 d’abril 

de 2015 pels quals van autoritzar al rector o rectora a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la 
UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o 
donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al 
Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 

 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus en relació amb la modificació dels esmentats acords pel que 
fa a la necessitat d’ampliar l’autorització per donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns 
mobles per valor net comptable inferior als 1.500 euros als supòsits de baixes per cessió de l’inventari de la UAB. 
 
Atès el que disposa  l’article 64.q) del Estatuts de la UAB en relació al procediment d’afectació i desafectació al 
domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 

 
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès que la Comissió d’Economia i Organització de la UAB va informar favorablement de la modificació dels acords 

de Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i de Consell Social de 30 d’abril de 2015 en data 19 de 
setembre de 2019. 
 

http://www.uab.cat/doc/Concessi_us_privatiu_domini_public_Cases_Sert_CG031019
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Vist l'article 3, lletra d)  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 vicerector d’Economia i Campus, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMERA.  Aprovar la modificació de l’acord 18/2015 de 30 d’abril del Ple del Consell Social en relació a la  baixa 
de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per valor inferior als 1.500 euros, el qual quedarà 
redactat en el sentit següent: 
 

Autoritzar al rector o rectora  a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles 

per valor net comptable inferior als 1.500 euros en els casos de robatoris; deteriorament; deixalleria; 

vendes, donacions i cessions a tercers, de l’inventari  a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb 
l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs 
de l’exercici econòmic.  

 
SEGONA. Elevar aquest acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
 
TERCERA.  Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 

 
 
Acord  83/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB) és titular d’una família de patents on la sol·licitud 
prioritària és la invenció ‘Composition for use in the tretament and/or prevention of muscle and/or tendinous 

disorders’, sol·licitada amb data 30/05/2019 i número EP19382435.6.  

 
Atesa la voluntat de formalitzar un contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa NEUROHEAL BIOMEDICALS, 
S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual la llicenciant atorguin una llicència exclusiva de l’esmentada patent amb 
una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi de les contraprestacions econòmiques indicades 
a l’informe d’idoneïtat. 
  

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 19/09/2019. 
 
Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al Consell Social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 

Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  

 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  

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

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

 
PRIMER. Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa NEUROHEAL 
BIOMEDICALS, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 
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l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació 
econòmica indicada a l’informe d’idoneïtat. 
 

SEGON. Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  
TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
 
Acord  84/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/1831/2018, de 26 de juliol, 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 2018. 

 
D’acord amb la Resolució EMC/1827/2019, d’1 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment per a l’emissió 
de l’acreditació de recerca. 
 
D’acord amb la Resolució EMC/1851/2019, de 5 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del termini de 
resolució de sol·licituds per a l'emissió de l’acreditació de recerca, de l’acreditació de recerca avançada i de l’informe 
per a professorat lector.  

 
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat contractat de la UAB. 
 
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 
 
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 addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB que 
han obtingut avaluació positiva en els termes que s’annexen. [Document]  
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

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

Acord  85/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/1831/2018, de 26 de juliol, 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 2018. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 

recerca del professorat de la UAB. 
 
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. 
 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_recerca_PDI_AQU2019_CG031019
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que 
han obtingut avaluació positiva, d’acord amb l’annex.  [Document]   

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic, per tal que portin a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

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

 
 
Acord  86/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2004, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
de Girona, la Universitat de Lleida, la Fundació Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de 
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Rovira i Virgili van constituir l’ASSOCIACIÓ CATALANA 

D’UNIVERSITATS PÚBLIQUES davant el notari de Barcelona, Juan José López Burniol, sota el núm. 1.398 del seu 
protocol, amb la finalitat de ser la veu essencial de les universitats de Catalunya promovent i donant Suport al seu 
treball. 
 
Atès que en data 25 de juny de 2019 l’Assemblea General de l’ACUP va modificar els seus estatuts per adaptar-los 
al Codi Civil Català. 

 

Vist que l'article 64.t) dels Estatuts de la UAB estableix com a competències del Consell de Govern la de proposar a 
Consell Social la modificació d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del secretari general, s'eleva al Consell de Govern 

de la UAB, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar l’acord del Consell de l’Assemblea General de l’ACUP pel qual es modificà els seus estatuts d’acord 
amb el text del document annex.  [Document]  
 

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 

TERCER. Encarregar el secretari general l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al Gabinet del Rectorat, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
 
Acord  87/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, 
C’ (IAAB) (Consorci) en virtut d'acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998 integrat per l’Ajuntament 
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona i que té 

per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets d’infants i adolescents generant i 
compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb especial referència a Barcelona 
ciutat, àrea metropolitana i província. 
  

Vist l’informe de justificació i proposta d’acords per tal de procedir a la dissolució del Consorci. 
 

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_addicionals_recerca_PDI_AQU2018_CG031019
http://www.uab.cat/doc/Ratificacio_acord_modificacio_estatus_Associacio_Catalana_Universitats_CG031019
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Atès que en sessió de data 29 de novembre de 2018 el Consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’altres, 
l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci, fixant com a data d’efectes de la liquidació del consorci a 
partir de l’última obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista inicialment el 

31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més enllà del 31 de desembre de 2019.  
  
Atès que en sessió de data 11 de juny de 2019 el consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’altres, aprovar 
inicialment la dissolució amb data 31 de maig de 2019 del Consorci, amb el balanç final de l’1 de gener i el 31 de 
maig de 2019 i el romanent de tresoreria següent:  
 

 Romanent tresoreria Comissió bancària per 
transferència 

Import efectiu a 
transferir 

Ajuntament Bcn 30.799,26 € 0,60 € 30.798,66 € 

Diputació Bcn 1.166,76 € 0,60 € 1.166,16 € 

UB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

UAB 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i l’article 88.e) 
de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social aprovar l’extinció  
d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   
  
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, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència 

de Barcelona, C’ (IAAB) de data 11 de juny de 2019 pel qual es va aprovar inicialment la dissolució amb data 31 de 
mati de 2019 del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), amb el balanç final a aquesta data 
aprovat en el compte general del període comprés entre l’1 de gener i 31 de maig de 2019 i el romanent de tresoreria 
reflectit en la liquidació del pressupost aprovat per la Presidenta en data 11 de juny de 2019 en els termes del 
document annex, ratificant-lo.  [Document]  
 
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 

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

Acord  88/2019, de 3 d’octubre, del Consell de Govern 
 

Atès que Hotel Campus, S.L.U. va ser constituïda per la FUAB en data 13 de juliol de 2010 mitjançant l’atorgament 
de l’escriptura de constitució social davant el notari de Cerdanyola del Vallès, Sr. Rafael Thode Garrido, sota el núm. 
955 del seu protocol, amb l’objecte social d’explotar l’Hotel, ubicat al campus universitari, amb les seves 
instal·lacions complementàries. 

  
Atès que en data 20 de juny de 2019 el Patronat de la FUAB va acordar la dissolució de la societat Hotel Campus, 
SLU, cessant els administradors en els seus càrrecs i designant titular i suplent. 
 
Vist l'article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya en relació amb l’article 64.t) dels 
Estatuts de la UAB, és competència del Consell de Govern proposar al Consell Social, per la seva aprovació, l’extinció 
d’entitats jurídiques per la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el Consell 

de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Dissolucio_Consorci_Institut_Infancia_Adolescencia_Barcelona_CG031019
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PRIMER. Ratificar l’acord del Patronat de la FUAB de data 20 de juny de 2019 pel qual es va acordar la dissolució 
de la societat Hotel Campus, SLU, en els termes del document annex.   [Document]   

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius i als liquidadors de Hotel Campus, S.L.U. 
 
 

Acord  89/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 3 d’octubre de 2019.  
 
 
Acord  90/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell 
Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests 

criteris bàsics constitueix un pas previ i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de la 
UAB corresponents a l’any 2019. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització en la sessió de 21 d’octubre de 2019 va informar favorablement el 
document de “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost  de la UAB  2020”. 
 
Vist l'article 3, lletra l) del Reglament del Consell de Govern pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan 

relatives  a l’aprovació del pressupost anual. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la  UAB  del 2020”,  
que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les seves competències. 
 

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

Acord  91/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vist que per acord de Consell de Govern de data 10 de juliol de 2018 es va aprovar el Model de distribució del 

pressupost als centres i als departaments. 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de modificació del Model vigent de distribució del pressupost 
de funcionament descentralitzat per a centres i departaments pel que fa a la necessitat de actualitzar el mecanisme 
de revisió dels coeficients d’especificitat perquè sigui més flexible i eficient. 
 
Vist que a la sessió de la Comissió d’Economia i d’Organització celebrada el 21 d’octubre de 2019 es va informar 

favorablement de la proposta de modificació del Model de de distribució del pressupost de funcionament 
descentralitzat per a centres i departaments 
 
Vist l'article 3, lletra d)  del Reglament de Consell de Govern pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Dissolucio_societat_Hotel_Campus_CG031019
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio_criteris_basics_elaboracio_pressupost_UAB_2020
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar la proposta de modificació del Model de de distribució del pressupost de funcionament 
descentralitzat per a centres  i departaments, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Comunicar l’acord al gerent i a  la vicegerent d'Economia  per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  92/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa el Decret Llei 1/2018, de 9 de març, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga 

pressupostària (publicat al BOE núm. 63, de 13 de març) i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la 

Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018. 
 

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

Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2019. 
 
Vist l'article 3  del Reglament de Consell de Govern 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 vicerector de Personal d’Administració i Serveis 

el Consell de Govern ha adoptat els següents. 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la proposta d’oferta pública d’ocupació de l’any 2019, segons document que s’annexa. [Document]  
 

SEGON. Encarregar al vicerector de Personal d’Administració i Serveis l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER. Comunicar els presents acords al gerent per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los 
efectius. 
 
 
 

Acord  93/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vist que el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu en l’Eix 1. De 

Promoció de la cultura i les polítiques d’igualtat de gènere, l’objectiu estratègic 1.3 per Garantir el desenvolupament 
del marc normatiu i les polítiques d’igualtat a la Universitat, la creació d’una Comissió d’Igualtat delegada de Consell 
de Govern, com a objectiu operatiu 5.  

 
Vist que en la sessió de 26 de setembre de 2019 de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat es va informar 
favorablement sobre la creació de la Comissió d’Igualtat delegada de Consell de Govern.  
 
Vist el què disposa l’article 62 i concordants dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació a la 
creació de comissions delegades del Consell de Govern.  
 

Vist el què disposa l’article 20 i concordants del Reglament de Consell de Govern aprovat per acord del Consell de 
Govern de 26 de febrer de 2004 i modificat pels acords de 2 de març de 2011, de 13 de juliol de 2011, de 25 d’abril 
de 2012 i de 10 de desembre de 2013.  
 
Vist l'article 8.3.g 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 maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat.  

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Model_distribucio_pressupost_funcionament_centres_CG301019
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio_oferta_publica_ocupacio_PAS_2019_CG301019
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, el 

Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació de la Comissió d’Igualtat, delegada del Consell de Govern. 
 

SEGON. Modificar la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, en el sentit següent:  
 

- Afegir en l’article 1 un apartat nou: j) Comissió d’Igualtat  
 

- Incloure en el Títol II “Comissions del Consell de Govern” un Capítol X en els termes inclosos en el document 

annex. [Document] 

 
TERCER. Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat i al secretari General l’execució i seguiment d’aquests 
acords. 
 
QUART. Comunicar els presents acords a l’Oficina de Coordinació Institucional per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
 
Acord  94/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició de creació d’un títol de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de 

títols. 

 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 
 
Vist l'article 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 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre la creació de títols de màster universitari. 
 

Atès que la proposta de creació d’un títol de màster universitari va ser informada favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 15 d’octubre de 2019. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la creació del títols de màster universitari següent: 

 
• Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyaments d'Idiomes (especialitat matemàtiques) 
 

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

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Normativa_comissions_CG301019
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TERCER. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 

 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  95/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 

 
Vistes les peticions de creació de títols de veterinari resident que han estat presentades a l'Escola de Postgrau, i 
després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits 
exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions posteriors, 

així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
 
Atès les propostes de creació de títols de veterinari resident que es presenten van ser informades favorablement a 
la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 d’octubre de 2019. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de 
Postgrau i la Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la creació dels títols de veterinari resident següents: 
 

- Urgències i Medicina Intensiva  
- Wildlife Population Health  

 
SEGON. Elevar l'aprovació de la creació i de títols de veterinari resident al Consell Social per tal que exerceixi les 
seves competències. 

 
TERCER. Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat 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  96/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
 

Vist l’article 431 del Títol XI sobre Pràctiques externes de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 
Atès que l’article 431, relatiu als ajuts a l’estudi, estableix en el punt 2.b) que, en cas de la UAB, la quantitat que 

ha de percebre l’alumnat en concepte d’ajut a l’estudi de pràctiques extracurriculars serà l’aprovada cada curs 
acadèmic a la Convocatòria d'ajuts de col·laboració del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 
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Atès que els ajuts de la Convocatòria d’ajuts de col·laboració s’han incorporat al Programa d’Estades de Pràctiques 
a la UAB del Curs 2019-2020, d’acord amb el document aprovat per la Comissió d’Alumnat i d’ocupabilitat el 30 de 

maig de 2019, de forma que, a partir d’aquesta data, esdevé innecessària l’aprovació d’una convocatòria específica 
d’ajuts de col·laboració. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 15 d’octubre de 2019. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

 
PRIMER. Aprovar la modificació de l’article 431.2 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, en els termes que s’annexen: 

 
2. L’ajut a l’estudi és obligatori en les pràctiques extracurriculars. En conseqüència, l’estudiant ha de 
percebre una aportació econòmica per part de l’entitat col·laboradora en concepte d’ajut a l’estudi. Aquest 
ajut no pot ser inferior a la quantitat aprovada en cada moment pel Consell Social de la Universitat Autònoma 
de Barcelona inclosa dins de les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB com a ajut a l’estudi a l’alumnat 
de la UAB per a la realització de pràctiques en empreses i institucions.  

   

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

 
 
Acord  97/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), és titular d’un software i know-how associat que 
permet una reducció de consum d’energia i, per tant, s’allarga l’autonomia, així com, l’esperança de vida dels 
aplicatius IoT.  

 
Atesa la voluntat de formalitzar un contracte de llicència entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa LOCTIO, S.L., 
com a llicenciatària, en virtut del qual la llicenciant atorguin una llicència exclusiva sobre l’esmentat software i know-

how associat, amb caràcter mundial per a la seva còpia, ús, modificació i distribució, pel termini màxim de durada 
dels dret de propietat intel·lectual a canvi de les contraprestacions econòmiques indicades a l’informe d’idoneïtat. 
  
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 4/10/2019. 

 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 

Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 

  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets 

sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las 
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mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o 
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 

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

 
PRIMER.- Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa LOCTIO, S.L., com a 
llicenciataria, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva sobre l’esmentat software i know-how 
associat, amb caràcter mundial per a la seva còpia, ús, modificació i distribució, pel termini màxim de durada dels 
dret de propietat intel·lectual a canvi de les contraprestacions econòmiques indicades a l’informe d’idoneïtat. 
 

SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 

 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 

 
Acord  98/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició formulada pel Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres, i l'acord de la Junta Permanent de la 
Facultat de data 26 de setembre de 2019 pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament del doctor Josep 
Pons i Viladomat, com a doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
  
Atès que tant del currículum del candidat com de la documentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies 
que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca el fan mereixedor 
d’obtenir la distinció de doctor 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 Filosofia i Lletres 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 Permanent de la Facultat de Filosofia 

i Lletres, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
 ACORDS: 
  
PRIMER. Nomenar el doctor Josep Pons i Viladomat, doctor honoris causa de la UAB. 
  
SEGON. Encarregar al secretari 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 Filosofia i Lletres. 
 
 
Acord  99/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 

D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
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contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
  
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de 
gestió del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
  
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 

Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
  
 ACORDS 
  
PRIMER. Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de gestió per al personal docent i investigador funcionari 
i contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. [Document] 
  
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències. 
  
TERCER. Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de les Persones, per tal que portin a termes les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
QUART. Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest 
acord. 
 

 
Acord  100/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de 

les retribucions addicionals. 
  
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de 
gestió del professorat de la UAB que han estat acceptats. 
  
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 

cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 

Govern ha adoptat els següents 
  
 ACORDS 
  
PRIMER. Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de docència per al personal docent i investigador 
funcionari i contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. 

[Document] 

 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències. 
  
TERCER. Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de les Persones, per tal que portin a termes les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 

http://www.uab.cat/doc/complements_retributius_addicionals_merits_gestio_PDI_AQU2018_CG301019
http://www.uab.cat/doc/complements_retributius_addicionals_merits_docencia_PDI_G301019
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QUART. Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest 
acord. 
 
 
Acord  101/2019, de 30 d’octubre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició d’un grup d’estudiants del Claustre del passat 21 d’octubre de 2019 per adoptar mesures excepcionals 
de flexibilització del sistema d’avaluació acadèmica durant el primer quadrimestre del curs 2019/2020. 

 
Atès que la Llei Orgànica d’Universitats, de 21 de desembre, d’Universitats, estableix a l’article 46.3 que “les 
Universitats establiran els procediment de verificació dels coneixements dels estudiants”. 
 
Atès que el Consell de Govern de la UAB va aprovar, el 23 de març de 2017, el Títol IV de la Normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial decret 1393/2007, on s’estableix 

un procés d’avaluació continuada per als estudiants de Grau, Màster i formació continuada.  

 
Atès que aquest sistema d’avaluació continuada ha de quedar recollit anualment en les guies docents de les diferents 
titulacions i no pot ser modificat durant el curs acadèmic corresponent. 
 
Atès el caràcter excepcional del context actual que, per diverses circumstàncies, pot dificultar el seguiment de 
l’avaluació continuada. 
  

Atès que d’acord amb l’anterior, una flexibilització en l’aplicació del sistema d’avaluació continuada ha de ser 
autoritzada, si escau, pel Consell de Govern, ja que és l’òrgan que en ús de la seva competència normativa el va 
establir i aprovar. 
 
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 i la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Flexibilitzar el que estipula la normativa acadèmica sobre l’exigència d’avaluació continuada en els seus 
articles 112, 112bis i 112ter per a les assignatures que s’hagin d’avaluar durant el primer  quadrimestre del curs 

2019/2020 (quadrimestrals del primer quadrimestre i anuals).  
 
A més de l’avaluació continuada en els termes publicats a les guies docents de les assignatures, s’obre 
excepcionalment durant el període citat una via no prevista a la normativa:  
 

- una prova de síntesi final recuperable per als estudiants que així ho decideixin, sempre que formalitzin 
prèviament el seu compromís amb aquesta via d’avaluació.   

 
Cada centre docent identificarà, d’acord amb la seva singularitat acadèmica, les assignatures que no són susceptibles 

de ser avaluables amb una prova de síntesi final. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat 
l'execució i el seguiment de l’acord primer. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius als centres docents. 
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I.5. Comissions del Consell de Govern 

 
I.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 086/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 17 de setembre de 2019. 
  

  

Punt 3.1. Proposta de títols de màsters propis, diplomes de postgrau i residències veterinàries i elevació 

al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 087/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació de títols de veterinari resident 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 15 de maig de 2019, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 

permanent. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació de nous títols de veterinari resident. 
 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 3.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis, diplomes de postgrau i residències 

veterinàries, de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 088/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters  i de veterinari resident 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 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
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els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-ne 
al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del Màster següent: 
- Màster en Direcció de Relacions Públiques i Agències de Comunicació (Semipresencial)  

 
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de Veterinari Resident següents, amb la 
condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 

- Urgències i Medicina Intensiva  
- Wildlife Population Health  

 
Tercer. Encarregar a la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
 
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Aprovació de les noves propostes de programació de grau i de màster universitari del curs 
acadèmic 2021-2022. 
  
Acord 089/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de les noves propostes de 
programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2021-2022. 

 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 
de titulacions a la UAB. 
 
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 15 de maig de 2019, pel que fa a les competències 
de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la UAB per al curs 2021-
2022 següents:  

• Grau en Ciències Ambientals  

• Grau en Estudis Anglesos  
• Grau en Filologia i Cultura Franceses 
• Grau en Història, Política i Economia 
• Grau en Llengua i Literatura Espanyoles 
• MU en Arqueologia Prehistòrica 

• MU en Auditoria de Comptes i Comptabilitat 
• MU en Emprenedoria i Innovació Social  
• MU en Estudis Territorials i Planejament 
• MU en Innovació Infermera Aplicada en Vulnerabilitat i Salut 
• MU en Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Màster’s degree in Transfusion Medicine 

and Cellular and Tissue Therapies.  
• MU en Psicologia Jurídica i Forense 

 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
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Punt 5.1. Creació de títol de màster. 
  
Acord 090/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títol de Màster Universitari 

que ha estat presentada pels centres corresponents. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 

el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, 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 segon cicle. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement sobre la creació del títol de màster universitari:  
• Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyaments d'Idiomes (especialitat matemàtiques)  

 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 5.2. Aprovació de memòria de màster. 
  
Acord 091/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la 
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva 
aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
 

Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de Màster Universitari. 
 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 

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

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, a condició que s’aprovi per la Comissió d'Ordenació Acadèmica de Màsters del Centre, la memòria 

de màster universitari següent:  

• Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i 
Ensenyament d’Idiomes (Especialitat de Matemàtiques)  
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Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 6.1. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’Octubre (Títol II- Accés i 
Títol III-Matrícula). 
  
Acord 092/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de la normativa acadèmica 
de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
 

Atesa la necessitat de revisar de manera general la normativa acadèmica de la UAB, per tal d’unificar els diferents 
textos, així com homogeneïtzar la seva redacció, actualitzar-la d’acord amb els darrers canvis normatius i adaptar-
la a la guia de llenguatge no sexista [Annex1]. 

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, 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 Títol II (Accés) i Títol III (Matrícula) del Text Refós de la 
Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 

1393/2007. 
  

  

Punt 6.2. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 29 d’Octubre (Títol XI – 
Pràctiques externes). 
  
Acord 093/2019, de 15 d'octubre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vist l’article 431 del Títol XI sobre Pràctiques externes de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, 
modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol. 
 

Atès que l’article 431, relatiu als ajuts a l’estudi, estableix en el punt 2.b) que, en cas de la UAB, la quantitat que 
ha de percebre l’alumnat en concepte d’ajut a l’estudi de pràctiques curriculars serà l’aprovada cada curs acadèmic 
a la Convocatòria d'ajuts de col·laboració del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 
Atès que els ajuts de la Convocatòria d’ajuts de col·laboració s’han incorporat al Programa d’Estades de Pràctiques 
a la UAB del Curs 2019-2020, d’acord amb el document aprovat per la Comissió d’Alumnat i d’ocupabilitat el 30 de 
maig de 2019, de forma que, a partir d’aquesta data, esdevé innecessària l’aprovació d’una convocatòria específica 

d’ajuts de col·laboració. 
 
Vista la necessitat d’actualitzar l’article 431 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 
 
Vist l'article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern en matèria de disposicions normatives en matèria acadèmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
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Primer. Informar favorablement sobre la modificació de l’article 431 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la 
UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007: 
2. L’ajut a l’estudi és obligatori en les pràctiques extracurriculars. En conseqüència, l’estudiant ha de percebre una 
aportació econòmica per part de l’entitat col·laboradora en concepte d’ajut a l’estudi. Aquest ajut no pot ser inferior 
a la quantitat aprovada en cada moment pel Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona inclosa dins de 
les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB com a ajut a l’estudi a l’alumnat de la UAB per a la realització de 
pràctiques en empreses i institucions.  

 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

 

 

I.5.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 057/2019, de 21 d'octubre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar acta de la sessió de 19 de setembre de 2019 
  

  

 
Punt 3. Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la UAB 2020. 
  
Acord 058/2019, de 21 d'octubre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que l’article 64.l dels Estatuts de la UAB estableix que correspon al Consell de Govern de la UAB i al Consell 
Social, aprovar els criteris bàsics que han de regir  l’elaboració del pressupost anual, i que l’aprovació d’aquests 
criteris bàsics constitueix un  pas previ  i necessari per a l’elaboració, presentació i aprovació dels pressupostos de 
la UAB corresponents a l’any 2020. 
 

Vist l’article 10.4 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions delegades del Consell 
de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització, precepte que 
determina que prèviament a la seva elevació al Consell de Govern correspondrà a aquesta Comissió delegada 
informar sobre la proposta que li sigui presentada sobre  criteris bàsics d’elaboració dels pressupostos. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement dels “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB 2020”.  
 
SEGON.- Elevar al Consell de Govern  i al Consell Social  l’acord anterior per tal que exerceixin les seves 
competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 4. Aprovació de les modificacions de crèdit a 30 de setembre de 2019. 
  
Acord 059/2019, de 21 d'octubre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 30 de setembre  de 2019. 
 
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i Organització de 14 de febrer de 2019, de 6 de març de 2019, de 10 

d’abril de 2019, de 29 de maig de 2019 , de 27 de juny de 2019 i de 19 de setembre de 2019. 
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Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 

 
Vistos els article  6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2018  i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018  pel que fa a les 
modificacions de crèdit els quals  preveuen 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 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del 
pressupost. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en data 30 de setembre de 2019. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 5. Aprovació tarifes del servei BiciUAB. 
  
Acord 060/2019, de 21 d'octubre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’aprovació dels preus  del servei de lloguer de bicicletes 

en el marc del servei BiciUAB. 
 
Vist el que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposa a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlamento Europeo i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014. 

 
Vist l'article 10, 1, lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern 
de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització que estableix que li correspon 
aprovar els preus  i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta  de tarifes del servei de lloguer de bicicletes en el marc del Servei BiciUAB. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d'aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius 
  

  

Punt 6. Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: • Pròrroga 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. 
  
Acord 061/2019, de 21 d'octubre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 

corresponent a la contractació número 67/2015  corresponent a  la pròrroga 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.  

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-30setembre2019-211019
https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-tarifes-del-servei-BiciUAB-211019
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Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de Govern 
de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 

 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

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

segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al procediment 

de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet  Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació número 67/2015 corresponent a  
la pròrroga 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. 

 
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. Modificació del Model de distribució del pressupost de funcionament de centres i departaments. 
  
Acord 062/2019, de 21 d'octubre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus de   modificació del  Model  vigent de distribució del 
pressupost de funcionament descentralitzat per a centres  i departaments. 
 
Vista la necessitat de actualitzar el  mecanisme de revisió dels coeficients d’especificitat perquè sigui més flexible  i 

eficient. 
 
Vist l'article 10 apartat 4, lletres c) i d)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels Acord de Consell de Govern de 3 de maig de 2018, 
pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria de  normatives en matèria 

econòmic i de planificació i seguiment econòmic i pressupostari 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement de la proposta de modificació del Model de de distribució del pressupost de 
funcionament descentralitzat per a centres  i departaments. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències 
 

TERCER. Comunicar els presents acords al gerent i a  la vicegerent d'Economia  per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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I.5.3. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 026/2019, de 9 d'octubre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 4 de setembre de 2019. 
  

  

Punt 3. Informe favorable, si s’escau, de les sol·licituds de reconeixement d’activitat de recerca. 
  
Acord 027/2019, de 9 d'octubre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que en data 7 de novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la Universitat Autònoma 
de Barcelona sobre reconeixement d’activitats  de recerca a  l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de 
juliol, de patents (acord 98/2018).   
 

Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades al document 1. 
 
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió de 
21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.   
 
Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades  el qual s’eleva, en qualitat de 
proposta d’informe (document 2), a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.  

 

Vist l’article 16 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació competències 
en matèria de recerca.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a la senyora Esther Vázquez Gómez, en els termes 
establerts als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB 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 a la rectora perquè exerceixi les seves funcions. 
 

TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

Punt 4. Proposta per a la pròxima convocatòria Beatriz Galindo d’ajuts per a l’atracció de talent 
investigador. 
  
Acord 028/2019, de 9 d'octubre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprova, per assentiment els següents criteris per gestionar la propera convocatòria Beatriz de Galindo: 
  

1.- Sol·licitud de participació de la UAB:  
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- Demanar 3 ajuts per la modalitat d’investigador júnior. Finalitzat el contracte la universitat haurà de treure a 
concurs una plaça de professor titular o de professor agregat.  
 

- Demanar 2 ajuts per la modalitat d’investigador sènior (1 per l’àmbit de les ciències Socials/Humanitats i 1 per 
Ciències Experimentals, Ciències de la Vida i de la Salut). Finalitzat el contracte, la universitat haurà de treure a 
concurs una plaça de catedràtic (funcionari o laboral).  
  
2.- Finançament de les places:  
 

- Les places d’investigador sènior seran cofinançades per l’àmbit de Recerca en 12.500 euros/any i pel 
departament/institut d’adscripció els altres 12.500 €/any.  
 
- Les places d’investigador júnior seran cofinançades per l’àmbit de recerca al 50%, o sigui 5.000 euros /any i l’altra 
50%, o sigui, 5.000 euros/ any pel departament/institut d’adscripció.  
 

- Atès que els investigadors Beatriz Galindo hauran de fer un mínim de 9 crèdits de docència (que computarà a 

l’encàrrec docent del departament), els departaments podran confinançar les places amb càrrec als recursos de 
plantilla B que tinguin adjudicats per al curs en què s’incorpori la persona seleccionada. El cofinançament es 
mantindrà fins l’estabilització dels Beatriz Galindo com a professorat permanent de la UAB.  
 
3.- Criteris de priorització per decidir les 5 places a sol·licitar per la UAB:  
 
- En el cas dels investigadors sèniors es valorarà el nombre de jubilacions a 6 anys vista tenint en compte el nombre 

de professorat homologat a temps complert de plantilla A del departament i el seu encàrrec docent calculat com la 
mitjana dels dos cursos anteriors al de la convocatòria. Igualment, es valorarà la qualitat dels candidats presentats 
i s’enviarà als Departaments els criteris de valoració dels currículums.   
 
- En el cas dels investigadors júniors es prioritzaran aquells Departaments que es trobin més amunt en la darrera 
llista publicada d’adjudicació de lectors. Igualment, es valorarà la qualitat dels candidats presentats i s’enviarà als 

Departaments els criteris de valoració dels currículums.   

 
En cas de donar-se una situació d’empat entre dues sol·licituds, tant pel que fa a la convocatòria d’investigadors 
sènior com júnior, s’aplicarà el criteri de gènere amb priorització del gènere infrarepresentat en el col·lectiu 
corresponent (catedràtics, agregats o titulars d’universitat, quan procedeixi). 
 
En el cas de sol·licituds que presentin els instituts, caldrà que aportin el suport d’un departament atesa l’afectació 

en places de personal docent que suposa aquesta convocatòria. 
  

 

I.5.4. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 071/2019, de 17 d'octubre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar les actes de les sessions de 17 de juliol de 2019 i 12 de setembre de 2019. 
  

  

Punt 3. Interpretació de diversos aspectes del Model de Dedicació Acadèmica. 
  
Acord 072/2019, de 17 d'octubre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Primer.- Suspendre l’aplicació de l’apartat 3er del quadre número 3 del model de dedicació acadèmica mentre no 

s’implementin els mitjans per quantificar el nombre de publicacions de caràcter divulgatiu. 
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Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 4. Convocatòria de concursos de places de càtedres d’universitat de promoció interna de l’oferta 
pública 2019. 
  
Acord 073/2019, de 17 d'octubre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i publicada 

en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
 
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 4 de juliol del 
2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat el següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les convocatòries dels concursos públics per l’accés a cossos docents universitaris de promoció 

interna. [Document] 
 

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

  

Punt 5. Convocatòria de concursos de places de càtedres d’universitat de torn lliure de l’oferta pública 
2019. 
  
Acord 074/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i publicada 
en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 

 
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 4 de juliol del 
2019. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat el següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les convocatòries dels concursos públics per l’accés a cossos docents universitaris de torn lliure. 
[Document] 
 

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

  

https://www.uab.cat/doc/Convocatoriao-concursos-places-catedres-universitat-promocio-interna-oferta-publica2019-17102019
https://www.uab.cat/doc/%09Convocatoriao-concursos-places-catedres-universitat-torn-lliure-oferta-publica2019-17102019
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Punt 6. Convocatòria de concursos de places de càtedres laborals de promoció interna de l’oferta pública 
2019. 
  
Acord 075/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 4 
de juliol del 2019. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i publicada 

en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat el següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria 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 7. Convocatòria de concursos de places d’agregat de l’oferta pública 2019. 
  
Acord 076/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 4 
de juliol del 2019. 
 

Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2014 i publicada 
en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
 
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 el següent 
 

ACORDS 
 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoriao-concursos-places-catedres-laborals-promocio-interna-oferta-publica2019-17102019
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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 corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2019. [Document] 
 

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

  

Punt 8. Convocatòria de concursos de places d’agregat destinades a investigadors doctors que hagin 
finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagin obtingut el certificat I3, de l’oferta pública 2019. 
  
Acord 077/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 4 
de juliol del 2019. 

 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2014 i publicada 
en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
 
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 el següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professor 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 l’oferta pública d’ocupació del 2019. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 9. Convocatòria de concursos de places d’agregat de la convocatòria de mèrits rellevants de l’oferta 
pública 2018. 
  
Acord 078/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 4 
de juliol del 2019. 

 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-agregat-oferta-publica2019-17102019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-agregat-investigadors-RamoniCajal-ambcert-oferta-publica2019-17102019
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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 el següent 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar  la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2018. [Document] 

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

  

Punt 10. Convocatòria de concursos de professor titular d’universitat. 
  
Acord 079/2019, de 17 d'octubre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 134 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic d’universitat i 
professors titulars d’universitat. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 

Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 4 
de juliol del 2019. 

 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2014 i publicada 
en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria de places de professor titular d’universitat. [Document] 

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

  

Punt 11. Convocatòria de concurs de professor titular d’universitat de mobilitat amb plaça vinculada a 
l’ICS. 
  
Acord 080/2019, de 17 d'octubre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 63 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 
Vist l’article 134 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic d’universitat i 
professors titulars d’universitat. 

 

Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 4 
de juliol del 2019. 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-agregat-convocatoria-meritsrellevants-oferta-publica2019-17102019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-professor-titular-universitat-17102019
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Vist el que estableix l’article 63 de la LOU, sobre mobilitat de professorat, les places vacants cobertes en aquests 
concursos. No computaran als efectes de l’oferta d’ocupació pública. 

 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat el següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria de places de professor titular d’universitat de mobilitat per ocupar una plaça 
assistencial bàsica vinculada l’Institut Català de la Salut. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 12. Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat per al curs 2019-2020. 
  
Acord 081/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 4 

de juliol del 2019. 
 
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 el següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou professorat associat per al curs 
2019-2020. [Document] 

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

  

Punt 13. Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat vinculat a les Unitats 
Docents Hospitalàries per al curs 2019-2020. 
  
Acord 082/2019, de 17 d'octubre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el concerts signats entre la UAB i les institucions sanitàries. 

 
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. 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-professor-titular-universitat-movilitat-vinculadaICS-17102019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-professor-associat-curs2019-2020-17102019
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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 4 

de juliol del 2019. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat vinculat a les 

Unitats Docents Hospitalàries per al curs 2019-2020. [Document] 
Segon.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 14. Convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al 
curs 2019-2020. 
  
Acord 083/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 4 
de juliol del 2019. 
 

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

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador postdoctoral 
per al curs 2019-2020. [Document] 

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

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-professor-associat-vinculat-UDHospitalariecurs2019-2020-17102019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-personal-investigadorpostdoctoral-curs2019-2020-17102019


BOUAB Núm. 177  -  octubre / 2019     pàg. 84 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

  

Punt 15.1. Assumptes de tràmit: Col·laboradors de docència. 
  
Acord 084/2019, de 17 d'octubre de 2019 , 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 març de 2019, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la seva 
activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment amb la 
Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense tenir 
vinculació laboral amb la universitat.   
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal Acadèmic 

informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Donar-se per assabentada del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes de setembre de 
2019 en les diverses modalitats previstes al Reglament de personal acadèmic. 
 

Segon. Encarregar al vicerector Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 15.2. Modificació de la comissió de selecció de la convocatòria 2019/D/LE/CC/10 
  
Acord 085/2019, de 17 d'octubre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Atès que en data 26 de juny de 2019 la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar la composició de la comissió de 

selecció del concurs d’una plaça de professorat associat amb referència B19A1568 del Departament de Pediatria, 
Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública de la convocatòria 2019/D/LE/CC/10.  
 
Atès que a causa d’un incident de recusació s’ha de modificar la composició de la comissió de selecció de l’esmentat 
concurs.  
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 
funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció de la convocatòria amb referència  2019/D/LE/CC/10.   

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

I.5.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 024/2019, de 16 d'octubre de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 16 de maig de 2019. 
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Punt 3. Aprovació de les propostes d’assignatures de la UAB Summer School 2020. 
  
Acord 025/2019, de 16 d'octubre de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar les assignatures del programa UAB Summer School 2020 per poder fer la difusió 
pertinent per a la captació d’estudiants internacionals i de la UAB. 
 

Atès que el programa UAB Summer School es consolida com a eina potent d’internacionalització de la UAB tant a 
fora com a casa i entrarà el 2020 en la seva cinquena edició. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 

segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les assignatures de la UAB Summer School – edició 2020. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria única Erasmus+ KA103 estudis i UAB Exchange 
Programme Estudis per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 
90 ó 120 ECTS amb mobilitats al segon semestre del curs 2019/2020. 
  
Acord 026/2019, de 16 d'octubre de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria única Erasmus+ KA103 estudis i UAB Exchange Programme Estudis 
per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 ó 120 ECTS amb mobilitats 

al segon semestre del curs 2019/2020. 
 
Atès que el programa Erasmus+ KA103 facilita als estudiants matriculats a la nostra universitat l’estada acadèmica 
a una universitat estrangera, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 

 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 

competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria única Erasmus+ KA103 estudis i UAB Exchange Programme Estudis per a 

estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 ó 120 ECTS amb mobilitats al 
segon semestre del curs 2019/2020. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-propostes-assignatures-UAB-Summer-School-2020-161019
https://www.uab.cat/doc/convocatoria-unica-erasmusKA103-ExcahngeProgrammeEstudis-161019
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Punt 5. Aprovació, si s’escau, de la convocatòria Erasmus+ KA107-2019 d'ajuts per mobilitat 
d’estudiants de Grau, de Màster i de Doctorat a païssos associats. 
  
Acord 027/2019, de 16 d'octubre de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria Erasmus+ KA107-2019 d’ajuts per mobilitats amb països associats, IN 
i OUT, de personal per docència i per formació, i d’estudiants de Grau, Màster i de Doctorat. 

 
Atès que el programa Erasmus+ KA107 facilita als estudiants Grau, Màster i de Doctorat matriculats a la nostra 
universitat l’estada acadèmica a una universitat estrangera dels països associats, així com el posterior 
reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 

 
Atès que el programa Erasmus+ KA107 proporciona, tanmateix, l’oportunitat de mobilitat per docència i formació 
del personal de la nostra universitat a una universitat estrangera dels països associats.  

 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria Erasmus+ KA107-2019 d’ajuts per mobilitats amb països associats, IN i OUT, de 
personal per docència i per formació, i d’estudiants de Grau, Màster i de Doctorat. [Document] 

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

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 6. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria del Programa DRAC 2020. 
  
Acord 028/2019, de 16 d'octubre de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria del Programa Drac 2020. 
 

Atès que el programa Drac de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) promou la mobilitat entre estudiants, PAS, PDI i 

formació avançada entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya 
Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de 
crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la 
utilització i la normalització de la llengua pròpia. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 

competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria del Programa Drac 2020. [Document] 

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

 

https://www.uab.cat/doc/convocatoria-erasmusKA107-mobilitatEstudiantGrauMasterDoctorat-aPaissosAssociats-161019
https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-Convocatoria-ProgramaDRAC2020-161019
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

 
 

I.5.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 009/2019, de 10 d'octubre de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 21 de juny de 2019. 
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II.  Convenis  
 
 
II.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 
 

La UAB, d'acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té com a principals fites el 
desenvolupament d'un model de docència i d'estudis acadèmics, la projecció de programes d'investigació i 
l'establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat. 

Per al desenvolupament d'aquests objectius la Universitat ha de potenciar la seva relació amb la societat, amb altres 
estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del coneixement. 

La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada 
en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una 

banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de 
transferència de tecnologia i coneixement dins de l'àmbit de la docència, els ensenyaments i els estudis propis de la 
Universitat (art. 184) i, per l'altra, convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries o entitats per 
potenciar la relació amb la societat (art 190). 

Cercador de convenis de la UAB 

 
En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu contingut 

s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 
 

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells. 
 
 
 

II.2. Expedients de convenis tancats aquest mes 
[tornar a l’índex] 

 
 

Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-5023-10277-Cessió de 
titularitat d'una instal·lació 
d'energia solar innovadora del 
projecte DIDSOLIT-PB a la 
Fundació Sanitària de Mollet-2015 

Cessió de la titularitat d'una 
instal·lació d'energia solar 
innovadora a la FUNDACIÓ 
SANITÀRIA DE MOLLET 

Fundació Sanitària Mollet 
(FSM), Universitat Autònoma 
de Barcelona 

09/02/2015 

H1035-5024-10278-Cessió de 
titularitat d'una instal·lació 
d'energia solar innovadora del 
projecte DIDSOLIT-PB a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès-2016 

Cessió de titularitat d'una 
instal·lació d'energia solar 
innovadora a l'AJUNTAMENT 
DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

25/04/2016 

H1035-5025-10279-Cessió de 
titularitat d'una instal·lació 
d'energia solar innovadora del 
projecte DIDSOLIT-PB a l'Agència 
Catalana de l'Habitatge-2016 

Cessió de titularitat d'una 
instal·lació d'energia solar 
innovadora a l'AGÈNCIA 
D'HABITATGE DE 
CATALUNYA 

Agència de l'Habitatge de 
Catalunya (AHC), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

16/09/2016 

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
https://seuelectronica.uab.cat/convenis
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html


BOUAB Núm. 177  -  octubre / 2019     pàg. 89 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-30000-12413-Conveni 
entre la UAB, mitjançant el 
Laboratori AFIN, i l'Ajuntament de 
Gelida en l'àmbit de la recerca, la 
transferència de coneixement i 
l'assessorament i 
acompanyament-2019 

Col·laboració entre el 
Laboratori Centre de Serveis 
AFIN de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i 
l'Ajuntament de Gelida en 
l'àmbit de la recerca, de la 
transferència de coneixement 
acadèmic i de 
l'assessorament i 
acompanyament. 

Ajuntament de Gelida, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

01/03/2019 

H1035-32267-13771-Declaració 
de prórroga del protocol de 
Cooperació entre CAMÕES - 
INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E 
DA LÍNGUA i la UAB-2019 

Tal i com diu el conveni 
signat i en vigència, l'objectiu 
de la Càtedra José 
Saramago, és promoure la 
divulgació de la llengua i 
cultura portugueses en 
l'àmbit de les institucions 
d'ensenyament superior. 

Sr. Luís Faro Ramos, 
Ambaixador i President de 
l'Instituto da Cooperaçao e da 
Lingua, IP, Margarita Arboix 
Arboix, Universitat Autònoma 
de Barcelona 

12/08/2019 

H1035-31720-13345-Conveni 
entre la UAB i l'Associació Aules 
d'Extensió Universitària per al 
Temps Lliure relatiu a 
l'organització dels Cursos per a 
Gent Gran de l'Associació (curs 
2019-2020)-2019 

L'objecte d'aquest conveni és 
la programació acadèmica i la 
gestió administrativa dels 
Cursos per a Gent Gran de 
l'Associació per al curs 2019-
2020 

Associació Aules d'Extensió 
Universitària per al Temps 
Lliure, Universitat Autònoma 
de Barcelona 

02/09/2019 

H1035-33057-14205-Conveni 
col·laboració UAB - UNIBE-2019 

Col·laborar en àmbit 
acadèmic i d'investigació 
sobre temes d'interés 
compartit 

Sra. Sanie Romero de 
Valázquez, Rectora, 
Margarita Arboix Arboix, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

09/09/2019 

H1035-33138-14243-Pròrroga del 
conveni entre la UAB i la UIB de 
col·laboració en matèria dels 
Estudis de l'Anatomia Humana 
per al curs 2019-2019 

En el marc de col·laboració 
existent entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la 
Universitat de les Illes 
Balears en els aspectes 
acadèmics, de recerca i de 
gestió en matèria dels estudis 
d'Anatomia Humana, l'objecte 
de la present addenda és la 
d¿establir la col·laboració per 
la cessió, per part de la 
Facultat de Medicina de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona a la Facultat de 
Medicina de la Universitat de 
les Illes Balears, de cossos 
humans per a finalitats de 
docència i investigació que es 
descriuen a l'Annex 1. 

Universitat de les Illes 
Balears, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

09/09/2019 

H1035-33717-14702-Convenio  
Específico  de  Colaboración  
Interuniversitaria  entre  la  UAB, 
la UAM y la UC3M, para la 
realización conjunta del Título de 
Graduado-a en Ciencias-2019 

Conveni amb la UAM i la 
Carlos III per realitzar el títol 
de grau en Ciències 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, UNIVERSIDAD 
CARLOS III DE MADRID, 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

23/09/2019 
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Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-31467-13011-Conveni 
amb l'Ajuntament de Sabadell per 
a la celebració de les 
competicions esportives de la 35a 
edició dels Campionats de 
Catalunya Universitaris 2019-2019 

Cessió i ús d'instal·lacions 
esportives per la realització 
dels Campionats de 
Catalunya Universitaris 2020 
que coordina la UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Sabadell 

03/10/2019 

H1035-31898-13543-Conveni 
amb la Fundació de Recerca Sant 
Pau per a la creació d'una unitat 
mixta de recerca, amb la 
denominació Unitat Mixta de 
Recerca en Medicina Genòmica 
UAB " IR Sant Pau"-2019 

Creació d'una unitat mixta de 
recerca, amb la denominació 
`Unitat Mixta de Recerca en 
Medicina Genòmica UAB "IR 
Sant Pau" `Unitat Mixta' amb 
la finalitat de desenvolupar 
activitat de recerca consistent 
en diagnòstic, fisiopatologia i 
terapèutica en malalties 
genètiques i síndromes de 
predisposició tumoral 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
L'INSTITUT DE RECERCA 
DE L'HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU, 
L'INSTITUT DE RECERCA 
DE L'HOSPITAL DE LA 
SANTA CREU I SANT PAU 

11/10/2019 

H1035-30640-12920-Conveni 
amb la Institució de les Lletres 
Catalanes i l'Ajuntament de 
Sabadell per a la realització d'un 
Simposi en el marc del Centenari 
de la Fundació de la Colla de 
Sabadell-2019 

Conveni amb la Institució de 
les Lletres Catalanes i 
l'Ajuntament de Sabadell per 
a la realització d'un Simposi i 
la publicació de les seves 
actes en el marc del 
Centenari de la Fundació de 
la Colla de Sabadell 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Ajuntament de 
Sabadell, Institució de les 
Lletres Catalanes 

14/10/2019 

H1035-31899-13544-Contracte 
d'arrendament d'un espai a la 
planta semisoterrani del nou 
edifici de recerca de l'Hospital de 
Sant Pau entre la Fundació Institut 
de Recerca Sant Pau i la UAB-
2019 

L'objecte del present 
arrendament és la superfície 
útil total de 177,11 m2, situats 
a la planta semi-soterrani del 
Nou Edifici de Recerca de 
l'Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau equipat 
científicament 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, L'INSTITUT DE 
RECERCA DE L'HOSPITAL 
DE LA SANTA CREU I SANT 
PAU 

15/10/2019 

H1035-33718-14703-Conveni de 
col·laboració docent entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona  I l'Institut de Ciència 
de Materials de Barcelona (CSIC)-
2019 

Conveni de Col·laboració 
UAB i ICMAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CONSEJO 
SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 

25/10/2019 

H1035-31606-13208-Conveni 
amb el DARP per a la realització 
d'activitats docents externes dels 
estudiants de l'assignatura 
"Rotatori de Salut Pública" (Grau 
de Veterinària)-2019 

Establir la col·laboració de la 
Facultat de Veterinària de la 
UAB i el DARP en la 
realització d'activitats docents 
externes dels estudiants de 
l'assignatura "Rotatori de 
Salut Pública", integrada en 
els estudis del Grau de 
Veterinària. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Dept d'Agricultura 
Ramaderia Pesca i 
Alimentació 

28/10/2019 
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III.  Estructures bàsiques   

i participació en altres centres 
 

 
 
 

III.1. Unitats associades de recerca 
[tornar a l’índex] 

 
Creació de la Unitat Mixta de Recerca en Medicina Genòmica UAB-IR Sant Pau segons l’acord 80/2019, de 
3 d’octubre, del Consell de Govern. 
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IV.   Nomenaments  

i cessaments 
 
 
IV.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
IV.1.1. Nomenaments  

 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual nomena la senyora Maria del Mar Griera Llonch 

vicedegana de Treballs Finals de Graus i de Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual nomena la senyora Antonia Velázquez Henar 
coordinadora del Màster en Genètica Avançada de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de setembre de 

2019. 
 
Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual nomena la senyora Susanna Subirà Álvarez 
vicedegana d’Afers Acadèmics, de Graus i Màsters de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 1 d’octubre de 
2019. 
 

Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2019, per la qual es modifica la resolució de 3 de setembre de 2019 
de la senyora Anna Vale Martínez en el sentit que el nom del càrrec sigui secretària de la Facultat i vicedegana 
d’Alumnat i de Promoció de la Facultat de Psicologia. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 3 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Cristina 

Aliagas Marín coordinadora del Màster Erasmus Mundus Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / 
Children’s Literature, Media and Culture de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 16 de setembre 

de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria Teresa 
Tapada Berteli coordinadora del Màster d’Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural Anthropology Creole de 
la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Marisela 

Montenegro Martínez coordinadora del Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial de la Facultat de Psicologia, amb 
efectes del dia 2 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 15 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Santiago 
Giraldo Luque coordinador d’Estudis del Màster en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 27 de febrer de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 15 d’octubre de 2019, per la qual es modifica la resolució de 25 de 
setembre de 2019 del senyor Pepe Rodríguez Bonfill en el sentit que el nom del càrrec sigui coordinador d’Estudis 
del Màster en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals de la Facultat de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Laila 
Darwich Soliva coordinadora del Doctorat en Medicina i Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària, amb efectes del 

dia 1 d’octubre de 2019. 
 
 

IV.1.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Ricardo Marcos Dauder cessa com a 
coordinador del Màster en Genètica Avançada i coordinador del Doctorat en Genètica de la Facultat de Biociències, 
amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 



BOUAB Núm. 177  -  octubre / 2019     pàg. 93 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Dafne Muntanyola Saura cessa com a 
vicedegana de Treballs Finals de Graus i Professionalització de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb 
efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Ana Isabel Fernández Viso cessa com a 
coordinadora d’Intercanvis de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 2 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2019, per la qual es modifica la resolució de 13 de setembre de 
2019 de la senyora M. José Rodríguez Puerta en el sentit que el nom del càrrec sigui vicedegana de Transferència i 

coordinadora de dobles titulacions de la Facultat de Dret. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual el senyor José Antonio Fernández 
Amor cessa com a coordinador de Treballs de Fi de Grau de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Noelia Igareda González 

cessa com a coordinadora de Biblioteca i Infraestructures de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Noelia Igareda González 
cessa com a sotscoordinadora d’Estudis de Dret de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Dan Rodríguez García 
cessa com a coordinador del Màster d’Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 
31 d’agost de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Joan Pujol Tarrés cessa 
com a coordinador d’Estudis del Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial de la Facultat de Psicologia, amb efectes 
1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 10 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Guillem Rico Camps 

cessa com a coordinador de Graus Interfacultatius i Interuniversitaris de la Facultat de Ciències Polítiques i de 

Sociologia, amb efectes 31 d’agost de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 15 d’octubre de 2019, per la qual s’anul·la la resolució de data 25 
de setembre de 2019 per la qual el senyor Santiago Giraldo Luque cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en 
Recerca en Comunicació i Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 15 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Santiago Giraldo Luque 
cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en Recerca en Comunicació i Periodisme de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació, amb efectes 26 de febrer de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 15 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Santiago Giraldo Luque 
cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals de la Facultat de 
Ciències de la Comunicació, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Natàlia Majó Masferrer 

cessa com a coordinadora del Doctorat en Medicina i Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària, amb efectes 30 
de setembre de 2019. 
 
 

 

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

 
IV.2.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena la senyora Montserrat Claveria Nadal, 
directora del Departament d’Art i de Musicologia, representant de la UAB al Consell de Centre de l’Escola Massana, 
Centre d’Art i Disseny. 
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Sergi Robles Martínez, professor 
del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, representant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. 
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Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Ramon Vilanova Arbós, director 
de l’Escola d’Enginyeria, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona i delegat a l’Escola Universitària 

Salesiana de Sarrià. 
 
 

IV.2.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Marià Baig Aleu cessa com a representant 
de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Ramón Vilanova Arbós cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. 
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Daniel Franco Puntes cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona i delegat a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià. 
 
 
 

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

 
IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Javier Fernández Blanco 
coordinador de Docència de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica, amb efectes del dia 24 de setembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual nomena la senyora Laila Darwich Soliva vocal i 

coordinadora de Doctorat del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes del dia 1 d’octubre de 
2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Ramon Antoine Riolobos 
secretari del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Carles Broto Blanco director 
del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Angel Calsina Ballesta 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Asier Ibeas Hernández 

coordinador de Tercer Cicle del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual nomena la senyora Laura Prat Baiget vocal d’Afers 
Econòmics del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Joaquim Puig 
González vicedirector de Recerca, Economia i Relacions Institucionals del Departament de Comunicacio Audiovisual 
i Publicitat, amb efectes del dia 27 de juliol de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Cristina 
Escobar Urmeneta coordinadora del Màster de Recerca de la Unitat de Llengua i Literatura del Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Emilee Moore 
de Luca coordinadora del Màster Form. Professorat d’E.S.O. i Batxillerat, F.P. i Ensenyament d’Idiomes Esp. Anglès 
del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 1 de setembre 

de 2019. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Sònia Oliver 
del Olmo coordinadora Erasmus IN del Departament de Filologia Anglesa i de Germanísitca, amb efectes del dia 2 
de setembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Sònia Oliver 
del Olmo coordinadora Erasmus OUT del Departament de Filologia Anglesa i de Germanísitca, amb efectes del dia 2 
de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Teresa 

Giménez Candela coordinadora de la Unitat de Romà del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, 
amb efectes del dia 15 de gener de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Rafael Grasa 
Hernández coordinador del Programa de Doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals 
del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Francisco José 
Rodríguez-Trelles Astruga coordinador del Doctorat de Genètica del Departament de Genètica i de Microbiologia, 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Montserrat 
Franquesa Gòdia coordinadora del Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i 
d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 11 de febrer de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Ivan Jimenez 
Aybar coordinador de la Unitat de Dret Eclesiàstic de l’Estat del Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques, amb efectes del dia 15 de gener de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Rafael Arenas 

García coordinador de la Unitat de Dret Internacional Privat del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 1 

de setembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 17 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Eliseo Sierra 
Noguero coordinador de la Unitat de Dret Mercantil del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 14 de 
setembre de 2014. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 21 d’octubre de 2019, per la qual es nomena la senyora Laila 
Darwich Soliva coordinadora de Postgrau del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes del dia 1 
de gener de 2019. 
 
 
IV.3.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Natàlia Majó Masferrer cessa com a 
vocal i coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes 30 de setembre 

de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Jorge Miquel Rodríguez cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat, amb efectes 30 de setembre 

de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Xavier Bardina Simorra cessa com a 
director del Departament de Matemàtiques, amb efectes 31 d’octubre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Silvia Cuadrado Gavilán cessa com a 

vocal d’Afers Econòmics del Departament de Matemàtiques, amb efectes 31 d’octubre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Dolors Herbera Espinal cessa com a 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Matemàtiques, amb efectes 31 d’octubre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Gary Junkin cessa com a coordinador 
de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de 

Sistemes, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Albert Ruiz Cirera cessa com a secretari 
del Departament de Matemàtiques, amb efectes 31 d’octubre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Natividad Ramajo 
Hernández cessa com a vicedirectora de Professorat del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, amb 
efectes 26 de juliol de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, d’1 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Cristina Escobar Urmeneta 

cessa com a coordinadora del Màster Form. Professorat d’E.S.O. i Batxillerat, F.P. i Ensenyament d’Idiomes Esp. 
Anglès del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 31 d’agost 
de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Maria Luisa Van Wijk 
Adan cessa com a coordinadora Erasmus IN del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 1 

de setembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Maria Luisa Van Wijk 
Adan cessa com a coordinadora Erasmus OUT del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, amb efectes 
1 de setembre de 2019. 
 
 

IV.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual nomena la senyora Gemma Guillazo Blanch 
coordinadora de Doctorat de l’Institut de Neurociències, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019. 
 

 
IV.4.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 8 d’octubre de 2019, per la qual el senyor José Rodríguez Álvarez cessa com a 
coordinador de Doctorat de l’Institut de Neurociències, amb efectes 30 de setembre de 2019. 
 
 
 

IV.5. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

IV.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 17 d’octubre de 2019, per la qual nomena el senyor Jordi Verdú Tirado director del 

Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS).  
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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 18 d’octubre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a 

places de cossos docents universitaris de promoció interna, segons es detalla (BOE núm. 262, de 31 d’octubre de 
2019): 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/79 

Identificador de la plaça: ACU00482 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Filosofia 

Àrea de coneixement: Lògica i filosofia de la ciència 

Perfil docent: Lògica 

Perfil investigador: Teoria de models de la lògica difusa 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/81 

Identificador de la plaça: ACU00484 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Ciència Animal i dels Aliments 

Àrea de coneixement: Nutrició i bromatologia 

Perfil docent: Nutrició humana, seguretat i inspecció dels 
aliments 

Perfil investigador: Formació de biofilms, detecció directa per sensors 
de superfície i desenvolupament de nous productes 
de neteja enzimàtica 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/82 

Identificador de la plaça: ACU00485 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Enginyeria Electrònica 

Àrea de coneixement: Electrònica 

Perfil docent: Components i circuits electrònics 

Perfil investigador: Electrònica, fonaments físics per dispositius 
quàntics d'alta freqüència 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/83 

Identificador de la plaça: ACU00486 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Psicobiologia i Metodologia de la Ciències de la 
Salut 

Àrea de coneixement: Psicobiologia 

Perfil docent: Psicologia fisiològica: Percepció, Son i Vigília, 
Reforç i Motivació, Emocions, Aprenentatge i 
Memòria 

Perfil investigador: Potenciació de l’aprenentatge i la memòria per 

estimulació cerebral reforçant: conducta i 
mecanismes neurals 
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Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/84 

Identificador de la plaça: ACU00487 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Sanitat i Anatomia Animals 

Àrea de coneixement: Sanitat Animal 

Perfil docent: Sanitat Animal: Anatomia Patològica 

Perfil investigador: Patologia experimental 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/85 

Identificador de la plaça: ACU00488 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 

Àrea de coneixement: Dret Constitucional 

Perfil docent: Dret Constitucional 

Perfil investigador: Dret Constitucional 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/86 

Identificador de la plaça: ACU00489 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Filologia Anglesa i Germanística 

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa 

Perfil docent: Gramàtica Descriptiva Anglesa 

Perfil investigador: Sociolingüística 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/87 

Identificador de la plaça: ACU00490 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Economia Aplicada 

Àrea de coneixement: Economia Aplicada 

Perfil docent: Economia Espanyola 

Perfil investigador: Economia Laboral 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/88 

Identificador de la plaça: ACU00491 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'universitat 

Departament: Química 

Àrea de coneixement: Química Inorgànica 

Perfil docent: Química Inorgànica 

Perfil investigador: Química Bioinorgànica 

 
Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics de promoció 

interna per a l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7991, de 
29 d’octubre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/19/25 

Identificador de la plaça: AAG00182 

Categoria de la plaça: Catedràtic Laboral 

Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 

Àrea de coneixement: Psiquiatria 

Perfil docent: Cervell i conducta; Envellir bé; Drogues i 
delinqüència 

Perfil investigador: Envelliment dolor, Malaltia d'Alzheimer, models 

animals 
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Nombre de places: 1 

Referència: CL/19/26 

Identificador de la plaça: AAG00201 

Categoria de la plaça: Catedràtic Laboral 

Departament: Ciència Animal i dels Aliments 

Àrea de coneixement: Producció Animal 

Perfil docent: Nutrició Animal 

Perfil investigador: Nutrició i Alimentació dels animals monogàstrics 

 
Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a 
places de cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 262, de 31 d’octubre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: ATU00974 

Referència: TU/19/14 

Categoria de la plaça: Professor Titular d'Universitat 

Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular 

Perfil docent: 
Biologia Cel·lular. Grau de Nanociència i 
Nanotecnologia (103979) 

Perfil investigador: 
Biomarcadors d'envelliment i senescència 
relacionats amb deficiències en la reparació del 
DNA i la inestabilitat genòmica 

 

Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: ATU00111 

Referència: TU/19/15 

Categoria de la plaça: Professor Titular d'Universitat 

Departament: Biologia Animal, Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Zoologia 

Perfil docent: Zoologia (Grau Biologia Ambiental) 

Perfil investigador: 
Nematodes entomopatògens pel control biològic 
de plagues 

 

Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: ATU00983 

Referència: TU/19/16 

Categoria de la plaça: Professor Titular d'Universitat 

Departament: Biologia Animal, Vegetal i Ecologia 

Àrea de coneixement: Ecologia 

Perfil docent: Ecologia 

Perfil investigador: Ecologia Terrestre 

 

Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7992, de 30 d’octubre 
de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/390 

Identificador de la plaça: AAG00433 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors 

Perfil docent: Sistemes Operatius 

Perfil investigador: 
Optimització del rendiment d'aplicacions en 
sistemes basats en processadors i acceleradors 
d'altes prestacions 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/391 

Identificador de la plaça: AAG00261 
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Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 

Perfil docent: Matemàtica Discretes 

Perfil investigador: Compressió Interactiva d'Imatges de Satèl·lit 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/392 

Identificador de la plaça: AAG00441 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica 

Perfil docent: Adquisició i processament del llenguatge 

Perfil investigador: 
Adquisició del discurs oral i escrit en llengües 

primeres i llengües segones 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/393 

Identificador de la plaça: AAG00440 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica 

Perfil docent: Processos Psicològics: Pensament i llenguatge 

Perfil investigador: Iniciació esportiva i carrera dual 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/394 

Identificador de la plaça: AAG00319 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 

Àrea de coneixement: Filologia Grega 

Perfil docent: Civilització Grega 

Perfil investigador: Epigrafia grega 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/395 

Identificador de la plaça: AAG00383 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'educació 

Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

Perfil docent: 
Inclusió educativa i necessitats específiques de 
suport educatiu a I 'educació infantil 

Perfil investigador: 

Parentalitat positiva i responsiva: 

l'acompanyament a les famílies en serveis i 

programes d'espais familiars 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/397 

Identificador de la plaça: AAG00299 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Filologia Anglesa i Germanística 

Àrea de coneixement: Filologia Anglesa 

Perfil docent: Sintaxi Anglesa 

Perfil investigador: Llengua i lingüística angleses 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/398 

Identificador de la plaça: AAG00260 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Economia Aplicada 
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Àrea de coneixement: Economia Aplicada 

Perfil docent: Economia Sectorial 

Perfil investigador: Economia del Transport 

 
Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a 

places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7992, de 30 d’octubre 
de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/399 

Identificador de la plaça: AAG00309 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Filosofia 

Àrea de coneixement: Història de la Ciència 

Perfil docent: Història de la Ciència (Codi: 100305) 

Perfil investigador: Ciència i cultura audiovisual 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/400 

Identificador de la plaça: AAG00337 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Teoria Macro-Sociològica 

Perfil investigador: Sociologia analítica i mecanisme socials 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/401 

Identificador de la plaça: AAG00336 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Anàlisi Qualitativa 

Perfil investigador: 
Sociologia de la cultura aplicada a les professions 
artístiques 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/402 

Identificador de la plaça: AAG00287 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Economia Aplicada 

Àrea de coneixement: Economia Aplicada 

Perfil docent: Economia Internacional 

Perfil investigador: Organització Industrial 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/403 

Identificador de la plaça: AAG00292 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

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

Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Orienta 

Perfil docent: Idioma I: xinès modern 

Perfil investigador: 
Didàctica del xinès com a llengua estrangera i 
traducció del xinès a l'espanyol i al català 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/406 

Identificador de la plaça: AAG00294 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Filologia Espanyola 
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Àrea de coneixement: Llengua Espanyola 

Perfil docent: Gramàtica històrica de l'espanyol 

Perfil investigador: 
Morfologia històrica de l'espanyol: processos de 
gramaticalització i de lexicalització 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/407 

Identificador de la plaça: AAG00331 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Didàctica de l'Expressió Musical Plàstica i Corporal 

Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical 

Perfil docent: 
Didàctica de la música en Educació Primària. 
Assignatura : Educació Musical, Visual i 
Aprenentatge (102035) 

Perfil investigador: 
Didàctica de la música. Projectes escolars 
transdisciplinars i escènics per a la innovació a 

través de la música 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/408 

Identificador de la plaça: AAG00378 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Didàctica de l'Expressió Musical Plàstica i Corporal 

Àrea de coneixement: Didàctica de l'Expressió Musical 

Perfil docent: 
Didàctica de la Música en Educació Infantil. 
Assignatura: Didàctica de la Música en l'Educació 
Infantil (104076) 

Perfil investigador: Didàctica de la música i ensenyament globalitzat 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/412 

Identificador de la plaça: AAG00291 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

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

Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 

Perfil docent: Idioma i Traducció C1 Italià 

Perfil investigador: 
Història de la traducció i recepció de la literatura 
italiana en les cultures catalana, espanyola i 
hispanoamericana 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/413 

Identificador de la plaça: AAG00374 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

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

Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 

Perfil docent: Idioma i Traducció C4 Japonès 

Perfil investigador: 
Localització de videojocs japonesos i videojocs en 
llengua anglesa i accessibilitat als videojocs 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/414 

Identificador de la plaça: AAG00354 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

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

Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 

Perfil docent: 
Iniciació a la Traducció Especialitzada 

anglès>castellà i anglès>català 

Perfil investigador: 
Traducció jurídica i interpretació en els serveis 
públics 
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Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/415 

Identificador de la plaça: AAG00352 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: Física acústica i audiologia (Grau Logopèdia) 

Perfil investigador: 
Aggregated systems containing carbonyl 
metallosurfactants intended for biomedical 
applications 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/416 

Identificador de la plaça: AAG00393 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: 
Genòmica, Proteòmica i Interactòmica (Grau 

Biotecnologia, 3er curs) 

Perfil investigador: 
Estructura, funció i regulació del subtipus somàtics 
de la Histona H1 a mamífers 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/417 

Identificador de la plaça: AAG00370 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement: Genètica 

Perfil docent: 
Genòmica, Proteòmica i Interactòmica (grau en 

Genètica) 

Perfil investigador: 
Anàlisi, visualització i interpretació de la diversitat 
genòmica seguint una aproximació bioinformàtica 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/419 

Identificador de la plaça: AAG00304 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Enginyeria Electrònica 

Àrea de coneixement: Electrònica 

Perfil docent: Fonaments de senyals i sistemes 

Perfil investigador: 
Electrònica, fiabilitat en dispositius i circuits 
nanoelectrònics 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/420 

Identificador de la plaça: AAG00382 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de I' Educació 

Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica 

Perfil docent: Processos psicològics: Atenció i Percepció 

Perfil investigador: 
Memòria de treball visual i processos atencionals 
en entorns ecològics 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/421 

Identificador de la plaça: AAG00384 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Àrea de coneixement: Psicologia Bàsica 

Perfil docent: Història de la Psicologia 
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Perfil investigador: Història de la psicologia amb perspectiva de gènere 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/422 

Identificador de la plaça: AAG00415 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Àrea de coneixement: Psicologia Evolutiva i de l'Educació 

Perfil docent: Aprenentatge i desenvolupament I 

Perfil investigador: 
Estratègies de desenvolupament i aprenentatge a 
l'ensenyament superior 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/423 

Identificador de la plaça: AG00346 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 

Àrea de coneixement: Farmacologia 

Perfil docent: Farmacologia 

Perfil investigador: Farmacologia microvascular 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/424 

Identificador de la plaça: AAG00390 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Ciències de la Computació 

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 

Perfil docent: Bases de Dades (Grau Enginyeria Informàtica) 

Perfil investigador: Computer Vision. Document Analysis 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/425 

Identificador de la plaça: AAG00353 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Ciències de la Computació 

Àrea de coneixement: Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial 

Perfil docent: 
Enginyeria del Software (Grau Enginyeria 
Informàtica) 

Perfil investigador: Computer Vision. On-board systems 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/426 

Identificador de la plaça: AAG00371 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement: Microbiologia 

Perfil docent: Microbiologia (Grau en Genètica) 

Perfil investigador: 
Quorum sensing en gramnegatius: 
desenvolupament d'estratègies antibacterianes 

 
Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics 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. 7992, de 30 
d’octubre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/427 

Identificador de la plaça: AAG00474 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Ciència Política i Dret Públic 
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Àrea de coneixement: Ciència Política i de l'Administració 

Perfil docent: Comportament Polític 

Perfil investigador: Comportament Polític 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/428 

Identificador de la plaça: AAG00475 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Fonaments de Sociologia 

Perfil investigador: Comunitats d'Aprenentatge 

 
Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a 

places de cossos docents universitaris de torn lliure, segons es detalla (BOE núm. 262, de 31 d’octubre de 2019): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/89 

Identificador de la plaça: ACU00492 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 

Àrea de coneixement: Història medieval 

Perfil docent: Arqueologia medieval 

Perfil investigador: Arqueologia agrària medieval 

 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/91 

Identificador de la plaça: ACU00494 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’universitat 

Departament: Filologia Catalana 

Àrea de coneixement: Filologia catalana 

Perfil docent: Poesia catalana i Romanticisme 

Perfil investigador: Literatura catalana del segle XIX 

 

 

 
V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, d’1 d’octubre de 2019, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora Maria 
Carme Miralles Guasch com a catedràtica d’universitat del Departament de Geografia, en l’àrea de coneixement de 
Geografia Humana (BOE núm. 251, de 18 d’octubre de 2019). 
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 

lector/a (tenure-eligible lecturer) en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla: 
 

1. Acceptar la renúncia de l’adjudicació del contracte de professorat lector, amb referència UAB-LE-602, de 
l’àmbit de coneixement de Comunicació Audiovisual, resolució de 19 d’octubre de 2018, publicada al DOGC 
núm. 7743, de data 8 de novembre de 2018. 

 
2. Adjudicar el contracte de professor lector, amb referència UAB-LE-602, de l’àmbit de coneixement de 

Comunicació Audiovisual, convocat per resolució de 19 d’octubre de 2018, dintre del marc del Pla Serra 
Húnter, a la tercera persona candidata, per ordre de prelació, al doctor Pedro Manuel Molina Rodríguez-
Navas. 

 
Resolució de la rectora, de 3 d’octubre de 2019, per la qual es nomena el senyor Ramón Vilanova Arbós 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, a l’àrea de coneixement 
d’enginyeria de sistemes i automàtica (BOE núm. 252, de 19 d’octubre de 2019). 

 

Resolució de la rectora, de 7 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7983, de 17 d’octubre de 2019): 
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Referència: CL/19/21 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic/a d’universitat 

Àrea de coneixement o especialitat: Ecologia 

Departament al qual està adscrita: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Perfil docent: Ecologia 

Perfil investigador: Ecologia terrestre 

Adjudicació: Joan Pino Vilalta 

 
Resolució de la rectora, de 18 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7994, 
de 4 de novembre de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-7060 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Àmbit de coneixement: Empresa 

Departament: Empresa 

Adjudicació: Mario Pansera 

 
Resolució de la rectora, de 21 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de director/a 
d’investigació en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7994, de 4 de novembre de 2019): 
 

Referència: DIR-INV/19/01 

Nombre de places: 1 

Categoria: Director d'investigació 

Àrea de coneixement o especialitat: Prehistòria 

Departament al qual està adscrita: Prehistòria 

Perfil investigador: 
Arqueologia ambiental i molecular d'àrees 

litorals 

Adjudicació: Andre Carlo Colonese 

 
Resolució de la rectora, de 21 d’octubre de 2019, per la qual es declara conclòs el procediment i deserta la 
plaça de professorat lector/Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter de referència UAB-LE-7068, del 
Departament de Ciència Animal i dels Aliments, de l’àmbit de coneixement de Nutrició i Bromatologia (DOGC núm. 
7994, de 4 de novembre de 2019). 

 
Resolució de la rectora, de 21 d’octubre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturar en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7994, 
de 4 de novembre de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-7061 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Àrea de coneixement: 
Interpretació de conferències: anglès a 

espanyol i espanyol a anglès 

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

Adjudicació: Sofia Garcia Beyaert 

 
 
 

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

 

V.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i 

Serveis per resolució de data 30 de setembre de 2019, per autorització de la rectora, de 7 d’octubre de 
2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de tècnic/a de relacions institucionals, 
segons es detalla: 
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Codi Categoria Denominació Destinació Horari (teòric) 

F05047 A1 22.1 Tècnic/a de relacions institucionals 
Direcció Àrea de Relacions 

Internacionals 
9:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i 

Serveis per resolució de data 30 de setembre de 2019, per autorització de la rectora, de 7 d’octubre de 
2019, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjana de simulació clínica, amb destinació al 
Departament d’Infermeria de l’Administració de Centre de Medicina, segons es detalla: 
 

Denominació: Tècnic/a mitjà/ana de simulació clínica 

Grup: 2 

Complement: L 

Destinació: Departament d’Infermeria – Administració de Medicina 

Ubicació: Compartida amb Campus Bellaterra i UD Vall d’Hebron (BCN) 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00 a 17:30 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 18 
d’octubre de 2019, per la qual es  resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça de l’escala 
tècnica (subgrup A1), de tècnic/a de relacions institucionals i es declara deserta la convocatòria, per manca de 
candidatures. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 23 d’octubre de 

2019, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 7 places de l’escala 
de gestió, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestor/a departamental, amb destinació al Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l’Educació – Administració de Centre de Lletres i Psicologia, a la senyora Míriam Lázaro Díez. 

 
2. Declarar deserta la plaça de gestor/a departamental de la Unitat Integrada de Suport Departament de 

Psicologia, CC de la Salut i Psicologia Social - Administració de Centre de Lletres i Psicologia (codi F02687).  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 24 
d’octubre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu extern per confeccionar una llista de 20 persones per 
cobrir substitucions, per ordre de prelació, de tècnic/a especialista de laboratori, amb destinació a diferents 
Administracions de Centre, segons es detalla: 

 

Denominació: Tècnic/a especialista de laboratori 

Grup: 3 

Complement: L 

Especialitat 1 (10 llocs 
de treball): 

Ciències 

Especialitat 2 (10 llocs 

de treball): 
Biosanitària 

Destinació: Diferents Administracions de Centre 

Tipologia de contracte: Contracte temporal (*) 

Horari: En funció de la destinació 

 
(*) En aplicació de l‘Acord entre l’Equip de Govern, la Gerència i el Comitè d’Empresa del PAS laboral de la UAB per a la creació de 
llistes de substitució i regulació de la provisió definitiva de les places de pool, de data 1 d’octubre de 2019, les persones que formin 
part d’aquestes llistes de substitucions, seguint l’ordre de prelació, podrien cobrir les vacants que es produeixin en el col·lectiu 
pool. 

 
 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 

d’octubre de 2019, 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 d’octubre de 2019 fins el dia 31 de 
octubre de 2019, en torn de nit. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 
d’octubre de 2019, per la qual s’incorpora a la senyora Ester Solà Llunell, laboral indefinida, com a professora 

d’idiomes. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 
d’octubre de 2019, de correcció d’una errada en el text de la resolució de 30 de setembre de 2019, per la qual es 
resol aplicar durant les tasques de coordinació com a cap de SID de Sabadell, amb caràcter provisional, a la senyora 
Dolores Marín López, un complement personal de durada determinada, segons s’indica: 

 
On diu: Atès que la plaça de cap de Servei d’Informàtica Distribuïda de Sabadell és vacant pendent de 
cobrir. 

 
Ha de dir: Atès que el titular de la plaça de cap del Servei d’Informàtica Distribuïda de Sabadell es troba en 
situació d’incapacitat  temporal. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 
d’octubre de 2019, per la qual es destina la senyora Virginia Domínguez Álvarez, funcionària de l’escala de gestió, 
a la plaça F01155 de gestora, amb destinació a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l'Àrea d'Afers Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jordi Martínez Milian, funcionari de 
l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01243 de gestor de dades, amb destinació a la Unitat Tècnica - Àrea de 

Personal Acadèmic i Nòmines. 
 
Resolució del gerent, de 7 d’octubre de 2019, per la qual el senyor Antoni García Borrás cessa com a cap de 
l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, L06077, i nomenar-lo cap de l’Àrea de Transformació Digital i 
Organització, a la Unitat de Direcció – Àrea de Transformació Digital i Organització. 
 

Resolució del gerent, de 7 d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Fernando Guerrero 

Rebollo, que ocupa la plaça L00031, com a cap d’Àrea de Gestió de Persones a la Unitat de Direcció – Àrea de Gestió 
de Persones. 
 
Resolució del gerent, de 7 d’octubre de 2019, per la qual la senyora Maria Genescà Palau cessa com a 
responsable de Gerència per iniciatives i nous desenvolupaments, i nomenar-la cap de l’Àrea de Desenvolupament 
de Persones i Suport Tècnic, L06071, a la Unitat de Direcció – Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de firma de la rectora, de 9 d’octubre 
de 2019, per la qual es destina a la senyora Ghizlane El Korchi Zeriouh, personal laboral, per a ocupar la plaça 
L08389 (LG3Q), de tècnica especialista del Departament de Química de l’Administració de Centre de Ciències i de 
Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 9 

d’octubre de 2019, per la qual s’incorpora la senyora Marcia Cistero Saludes, laboral indefinit, a la Unitat de Cultura 
en Viu - Administració de Serveis i Projectes Específics. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 9 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Encarna Cano Ochoa, funcionària 
de l’escala de gestió, per a ocupar la plaça F01347 de gestora, amb destinació a la Oficina de Coordinació 

Institucional. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 9 
d’octubre de 2019, per la qual s’adscriu definitivament, la senyora Alicia Izquierdo San-Agustín, funcionària de 
l’escala administrativa, com a titular de la plaça F02625, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat – Escola de 
Doctorat. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Noemí López Gómez, funcionària de l’escala 
de gestió, que ocupa la plaça F06217, de gestora, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de 
Personal - Àrea de Gestió de Persones. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Carmen Trigueros Molina, funcionària de 
l’escala de gestió, que ocupa la plaça F01239, de gestora, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic de l’Àrea 

de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Dolors Nebrera Altimira, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01233, d’administrativa especialista, amb destinació a la Unitat de 
Personal Acadèmic de l’Àrea de Gestió de Persones. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Daniel Pérez Mas, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F01205, d’administratiu responsable, amb destinació a la Unitat de Relacions 
Laborals i Gestió de Personal - Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Martínez Milian, funcionari de l’escala de 
gestió, que ocupa la plaça F01243, de gestor, amb destinació a la Unitat Tècnica - Àrea de Desenvolupament de 
Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Sánchez Montesinos, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F05317, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Formació i 

Desenvolupament Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Rafael Perera Astals, funcionari de l’escala de 
gestió, que ocupa la plaça F01247, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat Tècnica - Àrea de Desenvolupament 
de Persones i Suport Tècnic. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Gisela Bellido Ferre, funcionària interina de 
l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administrativa interina, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals 
i Gestió de Personal - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antonio Andrés Mendoza Solano, funcionari 
interí de l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, amb destinació a la Unitat de Projectes 
Organitzatius - Àrea de Transformació Digital i Organització. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Isabel Genoveva Sánchez Sánchez, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01055, d’administrativa responsable, amb destinació a la 

Unitat de Formació i Desenvolupament Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Fernanda Cobo Medina, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01193, d’administrativa responsable, amb destinació a la Unitat d’Anàlisi 
d’Estructures - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Mònica Cusí Bohigas, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F06691, d’administrativa, amb destinació a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures - Àrea 
de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual es modifica l’adscripció del lloc de treball d’assessora jurídica L05967, que ocupa 
la senyora Montserrat Gispert Bosch, laboral grup 1, amb destinació al Gabinet Jurídic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Carmen Ramírez Plaza, funcionària de 
l’escala de gestió, que ocupa la plaça F06741, de gestora, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió 
de Personal - Àrea de Gestió de Persones. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Esther Alberich Angulo, laboral grup 1, que 

ocupa la plaça L05755, tècnica superior, amb destinació a la Unitat Tècnica - Àrea de Desenvolupament de Persones 
i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Georgina Roch Izard, laboral grup 1, que 
ocupa la plaça L06271, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Projectes Organitzatius - Àrea de 

Transformació Digital i Organització. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Carmen Alfonso Izquierdo, funcionària de 
l’escala tècnica, que ocupa la plaça F05437, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures – Àrea 
de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Samuel Duran Garcia, funcionari interí de 
l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, amb destinació a la Unitat de Nòmines - Àrea de 
Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Victoria Ciriano Nogales, funcionària 

de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F03229, d’administrativa responsable, amb destinació a la Unitat 
Tècnica - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Marc Fabregat Arimon, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F05753, d’administratiu, amb destinació a la Unitat de Formació i 

Desenvolupament Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Nuria Solé Soldevila, laboral grup 1, que 
ocupa la plaça L04141, tècnica superior, amb destinació a la Unitat d’Auditoria - Àrea de Transformació Digital i 
Organització. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de les Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eva Fernández Díaz, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F02345, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Nòmines - Àrea de Gestió 
de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor David Martínez Rubio, funcionari interí de 

l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i 
Gestió de Personal – Àrea de Gestió de Persones. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Anna Maria Doroteo Rojas, funcionària de 
l’escala de gestió, que ocupa la plaça F06099, de gestora, amb destinació a la Unitat de Nòmines - Àrea de Gestió 

de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Neus Fitó Font, laboral grup 1, que ocupa 
la plaça L02285, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional - Àrea de 
Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Rosario García Piñero, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F01245, d’administrativa especialista, amb destinació a la Unitat de Nòmines – 
Àrea de Gestió de Persones. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Pilar Pacios Pujado, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F02345, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Nòmines - Àrea de Gestió 

de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat Domènech Casadevall, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04797, d’administrativa responsable, amb destinació a la 
Unitat de Formació i Desenvolupament Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Soledad Martí Ribelles, laboral grup 
1, que ocupa la plaça LP06667, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Selecció - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Gabriel Gómez Arroyo, funcionari de l’escala 

administrativa, que ocupa la plaça F01199, d’administratiu responsable, amb destinació a la Unitat de Personal 
Acadèmic - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Oscar Tomás Granados, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F02261, d’administratiu especialista, amb destinació a la Unitat de Relacions 
Laborals i Gestió de Personal - Àrea de Gestió de Persones. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Elisabet Cánovas Flores, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04831, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic 
– Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Ester Álvarez Tebar, laboral grup 1, que 
ocupa la plaça L05891, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Selecció - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor César Gómez Vázquez, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F01241, d’administratiu, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic de 

l’Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Teresa Asenjo Miranda, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01191, d’administrativa responsable, amb destinació a la Unitat de 
Relacions Laborals i Gestió de Personal - Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Francisco José Gerez Rodríguez, laboral grup 

1, que ocupa la plaça L05739, tècnic superior, amb destinació a la Unitat de Formació i Desenvolupament 
Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Elena Morata Villodre, laboral grup 1, que 
ocupa la plaça L00035, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Selecció - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Silvia Fajardo Isla, laboral grup 1, que ocupa 
la plaça L02401, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Selecció - Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sandra Galera Garcia, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F05759, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic – Àrea 
de Gestió de Persones. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat Santos Alfonso, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04827, d’administrativa, amb destinació a la Unitat d’Anàlisi 

d’Estructures – Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Enrique Molina Ramirez, funcionari interí de 
l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic - 
Àrea de Gestió de Persones. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora María Ángeles Arco Barroso, funcionària de 
l’escala de gestió, que ocupa la plaça F01231, de gestora, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic de l’Àrea 
de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Antonio Mourelle Vázquez, funcionari de 
l’escala tècnica, que ocupa la plaça F05415, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió 
de Personal - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antonio Momboise Fernández, funcionari interí 
de l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic 

- Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Teresa Prim Roura, laboral grup 3, que 
ocupa la plaça L09999, tècnica especialista, amb destinació a la Unitat de Selecció - Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Josep Santasusagna Allue, funcionària 
de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01235, d’administrativa especialista, amb destinació a la Unitat de 
Personal Acadèmic - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Isabel Sempere Parada, funcionària de 

l’escala administrativa, que ocupa la plaça F06369, de secretària de direcció, amb destinació a la Direcció de l’Àrea 
de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Joan Farré Vila, laboral grup 2, que ocupa la 
plaça L00151, de tècnic mitjà, amb destinació a la Direcció - Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, del 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jaume París Sánchez, funcionari de l’escala 

administrativa, que ocupa la plaça F05323, d’administratiu, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic de 
l’Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Patricia Maria Garcia del Pino, funcionària 
interina de l’escala administrativa, que ocupa plaça amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic - Àrea de Gestió 
de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora María de los Ángeles del Pozo González, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01201, d’administrativa responsable, amb destinació a la 

Unitat de Selecció - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Elisabeth Gallego Torrente, laboral grup1, 

que ocupa la plaça L03373, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Planificació i Projectes Estratègics – Àrea 
de Transformació Digital i Organització. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Anna Ordóñez Godino, funcionària interina 
de l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administrativa interina, amb destinació a la Unitat de Nòmines – Àrea 

de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jesús Moreta Rico, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F06723, de responsable de projectes de recursos humans, amb destinació a la 
Direcció de l’Àrea de Gestió de Persones. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Juan José Santana Aguilar, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F05319, d’administratiu especialista, amb destinació a la Unitat de Selecció – 
Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Albert Solas Molina, funcionari interí de l’escala 
tècnica, que ocupa la plaça de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Nòmines - Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sara Cortés Carrégalo, funcionària interina 
de l’escala administrativa, que ocupa la plaça d’administrativa interina, amb destinació a la Unitat de Relacions 
Laborals i Gestió de Personal – Àrea de Gestió de Persones. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Almendros Silva, laboral grup 1, que 
ocupa la plaça L05857, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat d’Auditoria – Àrea de Transformació Digital i 
Organització. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sandra Florez Camprubi, laboral grup 1, 
que ocupa la plaça L04245, tècnica superior, amb destinació a la Unitat d’Auditoria – Àrea de Transformació Digital 
i Organització. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Isabel Lluis Aviles, funcionària de l’escala 

administrativa, que ocupa la plaça F01207, d’administrativa especialista, amb destinació a la Unitat de Formació i 
Desenvolupament Professional – Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Sergi Ricart Giraldo, funcionari de l’escala de 
gestió, que ocupa la plaça F01189, de gestor, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal 
- Àrea de Gestió de Persones. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor August García Albero, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F01237, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic de l’Àrea de Gestió de 
Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Idoia Timoner Almiñana, funcionària de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04833, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Personal Acadèmic 
de l’Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Jesús Garcia Martin, laboral grup 1, 

que ocupa la plaça L03453, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Projectes Organitzatius - Àrea de 
Transformació Digital i Organització. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Ariadna González Pujol, funcionària de 
l’escala de gestió, que ocupa la plaça F05571, de gestora, amb destinació a la Unitat de Formació i Desenvolupament 
Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 14 d’octubre de 
2019, per la qual es modifica el lloc de treball d’administrativa responsable de tarda F03747 que ocupa la senyora 

Montserrat Molina Santoro, amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Esther Casanova Sagre, laboral grup 1, que 
ocupa la plaça NL07141, tècnica superior, amb destinació a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures - Àrea de 
Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Silvia París Ojeda, laboral grup 1, que ocupa 
la plaça L02355, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Projectes Organitzatius - Àrea de Transformació 
Digital i Organització. 
 

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

rectora, de 14 d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laia Santanach Suñol, 
laboral grup 1, que ocupa la plaça L00623, tècnica superior, amb destinació a la Unitat d’Anàlisi d’Estructures - Àrea 
de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eva Corral Fulla, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F04209, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Formació i 

Desenvolupament Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Francesca Vigatà Sabaté, funcionària 
de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F08107, d’administrativa, amb destinació a la Unitat de Nòmines - 
Àrea de Gestió de Persones. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Carles Peláez Membrado, funcionari interí de 
l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, amb destinació a la Unitat de Nòmines - Àrea de 
Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Elena Pedreira Vidal, funcionària de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F01227, de secretària de direcció, amb destinació a la Direcció de l’Àrea de 
Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria del Carmen Marcos Cancio, laboral 
grup 1, que ocupa la plaça L00701, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Formació i Desenvolupament 

Professional - Àrea de Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Arpí Acebrón, laboral grup 2, tècnica 
mitjana, amb destinació a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal - Àrea de Gestió de Persones. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat Llordella Puig, laboral grup 1, 
que ocupa la plaça L03455, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Planificació i Projectes Estratègics - Àrea 
de Transformació Digital i Organització. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 
d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Concepción Dolz Peidro, laboral grup 1, que 

ocupa la plaça L00803, tècnica superior, amb destinació a la Unitat de Projectes Organitzatius - Àrea de 
Transformació Digital i Organització. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 14 

d’octubre de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Alfonso Quintana, funcionari de l’escala 
administrativa, que ocupa la plaça F05757, d’administratiu, amb destinació a la Unitat Tècnica - Àrea de 
Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 15 d’octubre de 
2019, per la qual es cobreix provisionalment 1 plaça de tècnic/a i s’atorga la cobertura de la plaça de secretari/ària 

tècnic/a, amb destinació a l’Administració de l’Escola de Postgrau, al senyor Francisco Cuevas Ruíz.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Josefa Ruiz Hernández, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01483, a la Gestió Acadèmica de Ciències - Administració de Ciències 
i de Biociències. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Noemi Jiménez Ramírez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04445, al Departament Física - Administració de Ciències i de 
Biociències. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Francesca Vigatà Sabaté, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08081, a l’Institut de Neurociències (INc) – Administració 
de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María José Navarro Moreno, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01685, a la Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció 

i Interpretació – Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sara Rossell Álvarez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01951, al Departament d’Empresa – Administració d’Economia i 
Empresa. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Roser Ballester Arbizu, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01819, a la Unitat d’Administració d’Atenció a l’Usuari – Servei 
d’Activitat Física. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora M. Dolores Morales Perales, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03459, al Suport Departamental – Administració de 
Serveis Campus Sabadell. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Esperanza Postigo Cervero, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01707, a la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació 

– Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Alfonso Cantero Anton, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02847, a la Unitat de Suport a la Direcció i Punt d’Informació – Escola 
de Postgrau. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Francisca Castaño Rodríguez, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01461, al Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de 
Greuges – Gerència. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jordi Balasch Corney, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02067, al Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 
– Administració de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elena Gamero Cortés, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04829, a la Unitat de Gestió de Dades- Àrea de Gestió de la Recerca. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sara Granja Micó, funcionària de 

l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02669, a la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General – Administració 
de Lletres i Psicologia 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Glòria Maria Farré Forrolla, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01893, al Departament de Química – Administració de 

Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laura Bueno Álvarez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02077, a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar 
Palasí” (IBB) – Administració de Medicina. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Antonio Rubio Inglés, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02849, a la Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de 
Registre – Oficina de Gestió de la Informació i Documentació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Santiago Amate Camprubí, funcionari 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01981, al Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de 
Medicina Preventiva – Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Núria Serra Galceran, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08085, a l’Institut de Neurociències (INc) – Administració de 

Medicina. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Josefa Ruiz Hernández, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01483, a la Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Ciències 
i de Biociències. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Trinidad Montiel, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F00187, a la Unitat Tècnica i de Projectes – Servei de Biblioteques. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Miguel Marín Madrazo, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02637, a la Unitat d’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de 

Registre – Oficina de Gestió de la Informació i Documentació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Ejarque Sabaté, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01785, a la Gestió Acadèmica – Administració de Serveis Campus de 
Sabadell. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Gemma Suades Méndez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08199, a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – 
Administració de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elisabet Carrascosa Aguilar, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08089, a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina 
“Vicent Villar Palasí” (IBB) – Administració de Medicina. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María José Calejo Méndez, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01925, al Departament de Biologia Animal, de Biologia 

Vegetal i d’Ecologia – Administració de Ciències i de Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de les Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva García Torrado, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08095, a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – 
Administració de Ciències i Biociències. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María Ángeles Peláez Expósito, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08093, a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental 
(ICTA) – Administració de Ciències i Biociències. 
 

Resolució del capo de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Benjamin Lázaro Miranda, funcionari 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08079, a l’Institut de Neurociències (INc) – Administració de 
Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alicia Rodríguez Vives, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04597, a Serveis a la Comunitat – Àrea de Serveis Logístics i 

d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Noemi Jiménez Ramírez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04445, al Departament de Física – Administració de Ciències i de 
Biociències. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Osorio Sánchez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02281, a la Unitat d’Administració – Servei de Llengües. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sandra Martínez Cuenca, funcionària 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01631, a Suport Departamental – Administració de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 219, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Raquel Vidal Justicia, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01291 a la Direcció – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Míriam Raventós Barangué, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02253, a la Biblioteca de Ciències Socials de 

l’Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alicia Borrego González, funcionària 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01901, al Departament de Física – Administració de Ciències i de 
Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Silvia Vilchez Hernández, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04837, a la Gestió Econòmica – Administració de Ciències de 
l’Educació i de Traducció i Interpretació. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Gisela Martínez Pascual, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01349, a l’Equip Administratiu – Gabinet Jurídic. 
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Resolució de la cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Alfonso Martínez Segura, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02095, a Equip Administratiu – Institut de Ciències de l’Educació (ICE). 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de les Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Anabel Ayllon Bonnin, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05321, a la Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal – Àrea 
de Personal d’Administració i Serveis. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mercè Medrano Moldes, funcionària 
de l‘escala administrativa, per ocupar la plaça F03409, al Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals – Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Esther Albiol López, funcionària de 

l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02477, a la Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Dret i 
Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Andreu Camps, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01757, a la Unitat Docent Parc Salut Mar – Administració 
de Medicina. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Lorena Morales Martínez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02159, a la Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General – 
Administració de Lletres i Psicologia.  
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sara Tomàs Fernández, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04835, a la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Docent 
– Escola de Postgrau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elisabet Cánovas Flores, funcionària 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04249, a Equip administratiu – Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Gerard Basachs Cortina, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01781, a la Gestió Econòmica – Administració de Serveis Campus de 
Sabadell. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María José Cobo Valverde, 

funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08083, a l’Institut de Neurociències (INc) - Administració 
de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ana María Pilar Palau Villen, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06197, al Departament, de Psicobiologia i de Metodologia 
de les Ciències de la Salut – Administració de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eva Fernández Diaz, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F07021, a l’Equip Administratiu – Unitat de Planificació i Programació 

Docent. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Marc Fabregat Arimon, funcionari de 

l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01099, a l’Equip Administratiu – Àrea d’Economia i Finances. 
 



BOUAB Núm. 177  -  octubre / 2019     pàg. 119 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Isabel Garcia Mora, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01719, a la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – 

Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor José Martí Barrena, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F00457, a la Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i interpretació 
– Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Silvia Melgarejo Pérez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03101, a la Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i Interpretació 
– Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sara Torne Casanovas, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01559, a la Gestió Acadèmica – Administració de Ciències de la 
Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Emma Luengo López, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02051, al Departament de Sociologia – Administració de Dret i de 

Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Pilar Pacios Pujado, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01293, a l’Equip de suport transversal – Àrea de Serveis Logístics i 
d’Administració. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Garriga Sostres, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01707, a la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – 
Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Antonia Jimenez Baño, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01425, a la Gestió Acadèmica – Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Francisca Javiera Castro Castro, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02581, a la UISAD Departament de Filosofia i 
Departament de Ciència d l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana – Administració de Centre de Lletres i de Psicologia. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Carme Carceller Pérez, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01681, a la Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i Interpretació 
– Administració de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Lorena Jiménez Asenjo, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02063, al Departament de Dret Privat – Administració de Dret i de 
Ciències Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Lourdes Benítez Galindo, funcionària 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08087, a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar 
Palasí” (IBB) –Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 21 

d’octubre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Bàrbara Puiggermanal Brasó, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01889, al Departament de Química – Administració de 
Ciències i de Biociències. 
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 
d’octubre de 2019, per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de 

les proves selectives, pel sistema de concurs oposició, per a l’accés a l’escala general, subgrup, C1, segons es detalla 
(DOGC núm. 7990, de 28 d’octubre de 2019): 
 
COGNOMS I NOM 
Abad Pérez, Marta 
Aguilera Cabrera, Sandra 
Ahufinger Vegas, Carolina 
Alen González, Natalia 
Alonso Viciana, Daniel 

Arias Diaz, Vanessa 
Armengol Pizarro, Meritxell 
Bausà Carmona, Cristina 
Bellart Gató, Àurea 
Benítez Ballús, Sílvia 
Berenguel Aguado, Cristina 
Blanco Utrabo, Laia 
Blazquez Martín, María Inmaculada 
Bogónez Franco, Lorena 
Borrero Bolaño, Rosa Maria 
Bracero Jerez, Francesc 

Braut Gómez, Helena 
Braut Sallent, Elisabet 
Buj Gelonch, Mireia Elvira 
Bussion Sánchez, Sheila - Maria 
Camarzana Garcia, Laura 
Cano Candalija, Eva 
Capilla Palacios, Antonio 
Carmona Herranz, Ana Isabel 
Carmona Larrosa, Melania 
Carrasco Peña, Manuel 
Carrasco Roig, Carlos 
Carrascosa Aguilar, Antonia Maria 

Casás Mata, Sara 
Castillo Martínez, Olga 
Castillo Villegas, Ana 
Cepero Lahoz, Maria Jose 
Charro Castro, M. Carmen 
Clavell Fuentez, Carina Roxana 
Cosano García, María Carmen 
Crespo Fraile, Victoria Aida 
De Fez Ramos, Ana 
De la Bella Aranda, Carmen 
del Pino Pérez, Vanessa 

Díaz Galera, Laura 
Díaz Moscoso, Cristina 
Dominguez Fernandez, Eva A. 
Duran García, Samuel 
Fernández Rodríguez, Laura 
Feu Ricart, Jordi 
Fortuny Mont, Ana María 
Freixas Rodríguez, Olga 
Galán Rigol, Marta 
García del Pino, Patricia Maria 
García Fernández, Ascensión 
García Gómez, Alba 

García Moya, Consuelo 
García Nanclares, Maria Teresa 
Gea Bullich, Miquel 
Gómez Cesáreo, Raquel 
Gómez Enero, Silvia 
González Caballero, Fco. Manuel 

González Cerqueira, Jéssica 
Gonzalez Hernandez, P. Manuel 
González Prieto, Amparo 
Gough Cano, Susana 
Guil Sánchez, Tania 
Guillén Baena, Laura 
Heredia Ruiz, Paloma 
Hernández Gabardós, Eliot 
Hernández Sánchez, Beatriz 
Hernández Valiño, Maria Lourdes 
Hernando Martínez, Begoña 

Iglesias Fonseca, Maria Eugenia 
Jiménez Baño, Olga 
Julià Vercet, Teresa 
Lavado Cantos, Elisabeth 
Lázaro Fernández, Santiago 
Loba Duran, Maria José 
López López, Rosario 
López Villanueva, Jose 
Lozano Alvarez, Raquel 
Lozano Carmona, Sonia 
Lozano Oliver, Isaac 
Luján Pinta, Almudena 

Maroto Fernández, Maria Xiomara 
Marsol Burgos, Maria 
Martínez Marín, Daniel 
Martínez Martínez, Eduardo 
Martínez Ortega, Eva 
Martos Cascales, Sonia 
Masegosa Álvarez, Violeta 
Mata Sánchez, Tania 
Mateu Codina, Mònica 
Minguez Cutillas, María del Mar 
Molina Ramírez, Enrique 

Momboise Fernández, Antonio 
Mora Sabanés, Axel 
Moré Casals, Eva Magdalena 
Morillas González, José Augusto 
Moya Aparicio, Celia 
Moya Saez, Montserrat 
Navarro Valero, María 
Nebot Pich, Jèssica 
Negre Osorio, Begoña 
Nin Cendón, Elisabeth 
Olaya Montero, Nuria 
Oristrell Salva, Montserrat 

Ougo Torrea, Liliane 
Pacheco Muñoz, Noelia 
Pacho López, Adoración 
Pallicera Cuesta, Natividad 
Payerols Santamaria, M. del Mar 
Pelaez Membrado, Carles 

Pladeveya Selvas, Núria 
Porras Campillos, Susana 
Pujol Puente, Pere 
Puyoles Torres, Sílvia 
Ramírez Fabero, Veronica Soraya 
Ramírez Sevilla, Esperanza 
Real Gutiérrez, Xavier 
Regy Rodríguez, Enrique 
Requeno Guallar, María Luisa 
Rey Rosique, Ana 
Roca Trias, Elisabeth 

Rodríguez Cordero, M. José 
Rodríguez Fernández, Fco. Javier 
Rodríguez Oliver, Esther 
Romà García, Miquel 
Rubio Bosch, Maria Mercedes 
Rubio Quintana, Sara 
Ruiz Viloria, Sara 
Rulló Guardia, Xavier 
Sánchez Barea, José Manuel 
Sánchez de la Rosa, María Paz 
Sánchez Magaz, Antonio 
Sánchez Sánchez, Noelia 

Sanromà Pérez de Rozas, Carlota 
Santana Aguilar, Maria Antonia 
Sardà Blancafort, Anna 
Saumell Saez, Concepción 
Sebastian Sánchez, Ana Belén 
Sebastian Sanchez, Maria Pilar 
Sobrino Franco, Rosa Maria 
Teruel Vilellas, Albert 
Tomás Lorca, Lourdes 
Torruella Calzada, Gemma 
Triano Romero, Esperanza I. 

Triay Planas, Laura Isabel 
Valbuena Cadafalch, Joan 
Vázquez García, Angel 
Vega Hidalgo, M. Belen 
Vila Gutiérrez, Esther 
Villalba Fuertes, Beatriz 
Villalta Gómez, Irene 
Viñas Arguimbau, Daniel 
Zaher Checa, Yasmin 
Zorrilla Guinot, Alicia 

 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 24 
d’octubre de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 places de l’escala 
de gestió i s’adjudica la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat de Gestió Integrada d’Afers Acadèmics i  

Projectes – Institut de Ciències de l’Educació a la senyora Ana Antonia Medina Gómez. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 
d’octubre de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, al senyor Alfonso Almagro López, tècnic 
especialista, a la plaça L00097, a la Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Centre de Dret i de Ciències 

Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 
d’octubre de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Eva García Torrado, funcionària de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02707, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials – Administració 
de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 28 
d’octubre de 2019, de correcció d’una errada en el text de la resolució de 21 d’octubre de 2019, per la qual es 
resol destinar, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Garriga Sostres, funcionària de l’escala administrativa, per 
ocupar la plaça F01707, a la Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de Ciències de l’Educació i 
de Traducció i Interpretació, segons s’indica: 

 

On diu: plaça F01707 
 
Ha de dir: plaça F01717 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 29 
d’octubre de 2019, per la qual vist l’anunci de provisió extraordinària publicat el 16 de juny de 2019, per tal de 
cobrir provisionalment 1 plaça de gestor/a de qualitat, amb destinació a l’Oficina de Qualitat Docent de 

l’Administració de Centre de Ciències de l’Educació i de Traducció i Interpretació, s’anul·la el procés de selecció per 
a la seva cobertura. 
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