
 
 
 
 
 

  

Núm. 178 
 

novembre / 2019  

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

BOUAB 
Butlletí Oficial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

seuelectronica.uab.cat/bouab 
 
 
 

 
 
 
Índex                                                                                                                                Pàgina 

 

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

I.1. Comissions del Consell Social 

I.1.1. Comissió Acadèmica ..................................................................................... 2 
I.1.2. Comissió Econòmica ..................................................................................... 6 
I.1.3. Comissió Societat-Universitat ...................................................................... 12 
I.1.4. Comissió Universitat-Empresa ...................................................................... 14 

I.2. Consell de Govern .................................................................................................... 15 
I.3. Comissions del Consell de Govern 

I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics ......................................................................... 17 

I.3.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat .............................................................. 20 
I.3.3. Comissió d’Economia i d’Organització............................................................ 21 
I.3.4. Comissió d’Investigació ............................................................................... 24 
I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic .................................................................... 27 
I.3.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics .............. 31 

 

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

II.1. Instruccions ........................................................................................................... 32 
 

III. Convenis 
 

III.1. Cercador de convenis ............................................................................................. 32 

III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes  ............................................................. 32 
 

IV. Estructures bàsiques i participació en altres centres 
 

IV.1. Administració universitària ...................................................................................... 35 
 
 

V. Nomenaments i cessaments 
 

V.1. Facultats i Escoles 
V.1.1. Nomenaments ........................................................................................... 39 
V.1.2. Cessaments .............................................................................................. 39 

V.2. Escoles adscrites i vinculades  
V.2.1. Nomenaments ........................................................................................... 39 
V.2.2. Cessaments .............................................................................................. 40 

V.3. Departaments  
V.3.1. Nomenaments ........................................................................................... 40 
V.3.2. Cessaments .............................................................................................. 41 

V.4. Representació en altres institucions  
V.4.1 Nomenaments ............................................................................................ 42 
V.4.2. Cessaments .............................................................................................. 42 

 

VI. Convocatòries i resolucions de places 
 

VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

VI.1.1. Convocatòries .......................................................................................... 43 
VI.1.2. Resolucions ............................................................................................. 47 

VI.2. Personal d’administració i serveis 
VI.2.1. Convocatòries .......................................................................................... 48 
VI.2.2. Resolucions ............................................................................................. 49 

  

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


BOUAB Núm. 178  -  novembre / 2019     pàg. 2 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

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

 
 
 

I.1. Comissions del Consell Social 
 

I.1.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
 

Acord 37/2019, de 13 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
 
S'acorda : 

 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 9 d'octubre de 2019. 
 
 
Acord 38/2019, de 13 de novembre, 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 47783590 N, estudiant de Grau en Filosofia a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta en 
el document 1. 
2.    DNI 49720144 D, estudiant de Grau en en Relacions Laborals a la Facultat de Dret de la UAB, segons consta 
en el document 2. 

3.    DNI 77746499 J, estudiant de Grau en Estadística Aplicada a la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta 
en el document 3. 
4.    DNI 41577500 D, estudiant de Grau en Física i Grau en Química a la Facultat de ciències de la UAB, segons 
consta en el document 4. 
5.    DNI 41663086 N, estudiant de Grau en Periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, 
segons consta en el document 5. 

6.    DNI 47262637 Y, estudiant de Grau en Periodisme a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, segons 

consta en el document 6. 
7.    DNI 53295476 Z, estudiant de Grau en Enginyeria Química a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, segons consta en 
el document 7. 
8.    Passaport 1719235358, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en 
el document 8. 
9.    DNI 48089783 A, estudiant de Grau en Infermeria a les Escoles Gimbernat-Infermeria, segons consta en el 

document 9. 
10.    Passaport 65N0458038 estudiant de Grau en Veterinària a la Facultat de Veterinària de la UAB, segons consta 
en el document 10. 
11.    DNI 47995932 S, estudiant de Grau en Veterinària a la Facultat de Veterinària de la UAB, segons consta en el 
document 11. 
12.    DNI 47420869 K, estudiant de Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta en el document 12. 

13.    DNI 06303993 S, estudiant de Grau en Administració i Direcció d’Empresa a la Facultat de d’Economia i 
Empresa de la UAB, segons consta en el document 13. 

14.    DNI 47744330 X, estudiant de Grau en Comptabilitat i Finances a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, 
segons consta en el document 14. 



BOUAB Núm. 178  -  novembre / 2019     pàg. 3 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

15.    DNI 46480083 G, estudiant de Grau en Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 
de Terrassa, segons consta en el document 15. 
16.    DNI 39399921 R, estudiant de Grau en Biologia a la Facultat de Biociències de la UAB, segons consta en el 

document 16. 
17.    DNI 38851808 R, estudiant de Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a la Facultat de Psicologia 
de la UAB, segons consta en el document 17. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 

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 Filosofia, presentat per l’estudiant amb DNI 47783590 N de la Facultat de Filosofia i Lletres 
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 100323 Treball de Fi de Grau. I per tant, 

autoritzar que l’alumne 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 Relacions Laborals, presentat per l’estudiant amb DNI 49720144D de la Facultat de Dret 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 les assignatures 100493 Ordenació Jurídica de la Seguretat 
i la Salut Laborals, i 100500 Dret de la Seguretat Social II. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se 

en el curs 2019-2020. 
3.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Estadística Aplicada, presentat per l’estudiant amb DNI número 77746499-J, de 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 100122 

Anàlisi Multivariant. I per tant, autoritzar que l’alumne 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 d’autorització 
per matricular una assignatura de cinquè curs, tot i no haver superat el dos terços del total de crèdits corresponents 
als cursos anteriors per a poder matricular-se d’assignatures de cursos superiors al quart curs, presentat per 
l’estudiant amb DNI 41577500 D de la Facultat de Ciències, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 
5.6 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 cinquè curs 

“102511 Ciències de Materials. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular aquesta assignatura  en el curs 
2019-2020. 
5.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud d’autorització 
per ampliar el nombre màxim de crèdits per matricular permès per la normativa, presentat per l’estudiant amb DNI 
41663086 N de la Facultat de Ciències de la Comunicació, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 
2.b 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 ampliar el nombre màxim de 

crèdits que poden matricular els estudiants amb dedicació a temps complet. I per tant, no autoritzar que l’alumna 
pugui matricular més dels crèdits permesos per la normativa de matrícula 

6.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud per poder 
matricular el Treball de Fi de Grau sense tenir 160 crèdits superats de la titulació, presentat per l’estudiant amb DNI 
47262637 Y de la Facultat de Ciències de la Comunicació, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 
5.7 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 per matricular el Treball de Fi 
de Grau sense haver superat dos terços dels crèdits totals dels estudis. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui 
matricular el Treball de Fi de Grau 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 Enginyeria Química, presentat per l’estudiant amb DNI número 53295476 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 d’una matrícula extraordinària de l’assignatura 102415 
Enginyeria del Medi Ambient.. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
8.    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 Passaport 1719235358 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 
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justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102945 Medicina i Cirurgia I. I per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
9.    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 48089783 A de l’EUIF Gimbernat, 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, 200597 Funció del 
Cos Humà I, 200601 Història de les Cures i Pensament Infermer, 200595 Cultura, Societat i Salut.. I per tant, no 
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

10.    Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Veterinària, presentat per l’estudiant amb Passaport 65N0458038 de la Facultat de 
Veterinària, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 5.2 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. I per tant, no autoritzar que l’alumna pugui 
matricular-se en el curs 2019-2020. 

11.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Veterinària, presentat per l’estudiant amb DNI 47995932 S de la Facultat de Veterinària, 
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 102665 Farmacologia I per tant, autoritzar que l’alumna 
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 Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana, presentat per l’estudiant amb DNI 

47420869 K de la Facultat de Filosofia i Lletres, per tal de donar acompliment al que estableixen l’article 4.5 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 continuació d’estudis. I per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
13.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Administració i Direcció d’Empresa, presentat per l’estudiant amb DNI 06303993 S 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 102344 
Matemàtiques II.. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
14.    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 DNI 47744330 X 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 102128 
Comptabilitat Financera I.. I per tant, no autoritzar que l’alumna 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 per poder 
matricular el Treball de Fi de Grau tot i tenir una assignatura de primer curs pendent, presentat per l’estudiant amb 
DNI 46480083 G de de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa, per tal de donar 
acompliment al que estableixen l’article 5.5 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 el Treball de Fi de Grau sense haver superat totes les assignatures de primer curs. I per 

tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular el Treball de Fi de Grau el curs 2019-2020. 
16.    Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Biologia, presentat per l’estudiant amb DNI 39399921 R 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 les assignatures 100757 Immunologia, i 100807 Fisiologia 
Animal: Neurofisiologia i Endocrinologia. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-
2020. 
17.    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 Psicologia General Sanitària, presentada per l’estudiant amb DNI 38851808 R 
de la Facultat de Psicologia., 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 2020-2021. I per tant, autoritzar 
que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
 

 
Acord 39/2019, de 13 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
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Exposició de motius 
 

Atesa la petició de creació d’un títol de màster universitari 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 (document 1,). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 

Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 

màster universitari. 

 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 d’octubre de 2019 s’ha pres l’acord 94/2019 que 
estableix: 
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. 
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 conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda : 

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)    Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
 
a)    Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d'Idiomes (especialitat matemàtiques. 
 

 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt 1 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 40/2019, de 13 de novembre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
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. (document 1, document 2). 
 
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. 
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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 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 95/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB de 30 d’octubre de 2019 que estableix: . 
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. 
 
Atesa la proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la 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 creació dels títols de veterinari resident següents: 
 
a)    Urgències i Medicina Intensiva 
b)    Wildlife Population Health 
 

2)    Encarregar la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la 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. 
 
 

 

I.1.2. Comissió Econòmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 116/2019, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
1. Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 11 d'octubre de 2019. 

 
 
Acord 117/2019, de 15 de novembre, 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. 
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D’acord amb la Resolució EMC/3080/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona 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 el 31 de desembre de 2018, per a l’assignació de 
les retribucions addicionals. 
  
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 gestió 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 
gestió del professorat de la UAB (document 1). 
 
Vist l’acord 99/2019 pres pel Consell de Govern de 30 d’octubre de 2019, en virtut del qual s’acorda: 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. ; 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. 
 

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 gestió corresponents a l’avaluació del 2018 

d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador funcionari i contractat de la UAB que ha obtingut avaluació 
positiva, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
2)    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. 
 
3)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin l’execució i el seguiment d'aquest acord. 

 
 

Acord 118/2019, de 15 de novembre, 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/3080/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona 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 el 31 de desembre de 2018, per a l’assignació de 
les retribucions addicionals. 
  

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 
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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 gestió 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 
gestió del professorat de la UAB . 
 
Vist l’acord 100/2019 pres pel Consell de Govern de 30 d’octubre de 2019, en virtut del qual s’acorda: 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. ; 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. 
 
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 docència corresponents a l’avaluació del 2018 
d’AQU Catalunya, del personal docent i investigador funcionari i contractat de la UAB que ha obtingut avaluació 

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

 
2)    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. 
 
3)    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

 
Acord 119/2019, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
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 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, SL., 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 
drets 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 d’octubre 2019  

(document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social 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. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  

Vista l’acord 97/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 30 d’octubre de 2019 en virtut del qual s'acorda: PRIMER.- 
Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa LOCTIO, S.L., com a llicenciatària, 
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 drets de 
propietat intel·lectual a canvi de les contraprestacions econòmiques indicades en 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 el vicerector de Recerca i de Transferència 
l’execució i el seguiment de l’acord primera; 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 LOCTIO, S.L., com a 
llicenciatària, 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 segons 

consta en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment 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 120/2019, de 15 de novembre, 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 

(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. 
 
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. 
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Acord 121/2019, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 89.c de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.l dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 29.2.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord 90/2019 pres a la reunió del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2019 que estableix: PRIMER.- Aprovar 
la proposta de document “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la  UAB del 2020”,  que s’annexa; 
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. 
 

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)    Aprovar el document “Criteris bàsics per a l’elaboració del Pressupost de la UAB del 2020”, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
2)    Encarregar la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2020, d’acord amb 
els criteris un cop aprovats pel Consell Social. 
 

3)    Comunicar al vicerector d’Economia i campus i al gerent de la UAB el present acord. 

 
 
Acord 122/2019, de 15 de novembre, 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 25 d’octubre de 2019 (document 1). 
 
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 25 d’octubre 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 123/2019, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist el Certificat emès en data 17 de juny de 2019 pel 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. (document 1). 
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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. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist el que disposa  l’article 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’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 21 d’octubre de 2019, 
en virtut del qual s’acorda: 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,  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 anteriors, 
 
S'acorda : 
 

1)    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número 67/2015 per 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, 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 al cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
 
Acord 124/2019, de 15 de novembre, 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), de 21 de juny de 2019 (acord CE 66/2019) i d’11 d’octubre de 2019 
(acord CE 110/2019). 
 
Vista la disponibilitat pressupostària a data 30 d’octubre 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. 
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Vist que en la reunió de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social d’11 de novembre de 2019 està previst 
tractar la proposta d’acord CSU 04/2019 per a la col·laboració del Consell Social, en l’any 2019, en accions d’impuls 

de l’esport a la UAB estimat en  9.642,49 euros  per a la primera fase del programa “Roba esportiva de les seleccions 
esportives de 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. 
 
 
Acord 125/2019, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

 Exposició de motius 
 
Vist l’article 89. l) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 184 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3. j) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atesa la relació de contractes formalitzats en el segon trimestre de l’exercici 2019, la qual ha estat facilitada per la 
Unitat de Contractació Administrativa de la UAB (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 

S'acorda : 

 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la relació de contractes formalitzats per la 
UAB en el segon trimestre de l’exercici 2019. 
 
 
Acord 126/2019, de 15 de novembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atesa la informació sobre els Serveis Científico-Tècnics de la UAB presentada a la Comissió de Transferència de 
Coneixement i Projectes Estratègics delegada del Consell de Govern en data 10 d’octubre de 2019 (document 1). 

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

 
S'acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de la informació sobre els Serveis Científico-

Tècnics de la UAB. 
 
 

I.1.3. Comissió Societat-Universitat 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 3/2019, d’11 de novembre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 
 
 S'acorda : 

 

Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 9 d'octubre de 2019 
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Acord 4/2019, d’11 de novembre, 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. 
 

Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els 
discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de cooperació, 
dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar, 
criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb l’objectiu de promocionar, 
impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió”. 

 

Atès l’interès del Consell Social per potenciar l’activitat esportiva a la UAB i les competicions esportives de la 
universitat, en el marc de promoure la salut, el sentiment de pertinença, el treball en equip, el compromís i l’esforç 
i la presència esportiva de l’Autònoma en les competicions de caràcter esportiu, entre d’altres. 
 
Vista la disponibilitat pressupostària a l’any 2019 per a la col·laboració en la iniciativa esmentada en el paràgraf 
anterior. 
 

Vista la proposta presentada pel vicerectorat de relacions Institucionals i de Cultura en el marc del Servei d’Activitat 
Física de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, en la Comissió Societat-Universitat 
 
 

S’acorda 

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’aprovar la col·laboració del Consell Social de la 
UAB, en l’any 2019, per a l’impuls a l’esport a la UAB amb una aportació de 9.642,49 euros en concepte de les 
despeses del primer equipament esportiu de cadascuna de les seleccions esportives de la UAB, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 

 
Acord 5/2019, d’11 de novembre, 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. 

 
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Societat-Universitat elevar al Ple del Consell Social els assumptes següents, perquè els 
discuteixi i els aprovi, si escau: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit social, de cooperació, 

dels estudiants i també de la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries a impulsar, 
criteris per a desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció, amb l’objectiu de promocionar, 
impulsar i dinamitzar accions i activitats inserides en l’àmbit d’actuació de la comissió”. 
 
Vista la proposta de projectes per a l’any 2020 que es van presentar en la reunió de la Comissió Societat-Universitat 
de 9 d’octubre de 2019 (document 1 i document 2), així com els projectes en els que el Consell Social ha vingut 
col·laborant o que ha acordat col·laborar  (acord PLE 39/2016, de 20 de juliol), segons consta en el document 3. 

 
Vist que per a la proposta continguda en el document 1 es sol·licita al Consell Social una quantia de col·laboració 
entre els 2.000 euros i 3.000 euros i que el document que es presenta com a informació és de treball, atès que està 
pendent de ser acabat de debatre en la Comissió Acadèmica del Consell Social, als efectes de les característiques 

del premi i emetre, si escau, les aportacions corresponents de cara a la redacció definitiva del document 1. 
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Vista la disponibilitat pressupostària corresponent a l’any 2020 pel que fa a l’àmbit Societat-Universitat, que s’estima 
en 42.800 euros. 
 

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

1)    Aprovar donar continuïtat en l’any 2020 a les actuacions següents: 
 
a)    Destinar 9.000 euros als Premis Argó (16a edició) a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat i de cicles 
formatius de grau superior. 
b)    Destinar 10.000 euros a les Beques Impuls per a estudiants de la UAB amb necessitats especials. 
c)    Destinar 8.000 euros al programa “Suport a l’èxit escolar dels joves en risc d’exclusió social al Vallès Occidental”. 

d)    Destinar 4.500 euros per a l’acte La Nit del Consell Social. 

 
2)    Aprovar destinar, en l’any 2020, 5.550 euros al projecte Tecnificació de seleccions esportives-UAB, per a l’impuls 
de l'àmbit de competicions esportives de la UAB. 
 
3)    Aprovar destinar, en l’any 2020, 2.000 euros a compte de la dotació del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB 
del curs 2019-2020. 
 

4)    Aprovar assignar, en l’any 2020, 3.750 euros per a altres projectes de l’àmbit societat-universitat. 
 
5)    Comunicar l’apartat a) del punt 1 i el punt 3 d’aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat. 
 
6)    Comunicar els apartats b) i c) del punt 2 d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 

 

7)    Comunicar el punt 2 d’aquest acord al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura. 
 
 
 

I.1.4. Comissió Universitat-Empresa 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 6/2019, d’11 de novembre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

 
Relació dels acords 
 
1. Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 22 d'octubre de 2019 
  
S’acorda  

  
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 22 d'octubre de 2019 
  
 
Acord 7/2019, d’11 de novembre, de la Comissió Universitat-Empresa 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. 
 
Atès l’article 30.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 

“Correspon a la Comissió Universitat-Empresa elevar els assumptes següents perquè siguin discutits i aprovats, si 

escau, pel ple del Consell Social: a) Proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les relacions 
amb les empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies prioritàries 
a impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció. L’objectiu del pla i 
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accions és promocionar, impulsar i dinamitzar accions i activitats orientades a la obtenció de retorns a la Universitat 
i a potenciar els lligams entre la Universitat i les empreses, institucions i entitats.” 
 

Vista la proposta de projectes per a l’any 2020 en l’àmbit Universitat-empresa, d’acord amb el que consta en el 
document 1, document 2, document 3 i document 4. 
 
Vist que es contempla que en l’any 2020 el Consell Social col·labori en el projecte de Formació Dual 
 
Vista la disponibilitat pressupostària corresponent a l’any 2020 pel que fa a l’àmbit Societat-Universitat, que s’estima 

en 29.118 euros. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 

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

 
1)    Aprovar destinar, en l’any 2020, 4.500 euros per a l’acte La Nit del Consell Social de la UAB 2020. 
 
2)    Aprovar destinar, en l’any 2020, 1.000 euros al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB. 
 
3)    Aprovar destinar, en l’any 2020, 2.118 euros al projecte Imagine Express. 
 

4)    Aprovar assignar, en l’any 2020, 5.300 euros per a la realització de dues sessions de treball, sota la marca 
Hubb30 i en el marc del projecte de Formació Dual, en concepte de les despeses de dinamització, de comunicació i 
de realització de les dues sessions, així com en concepte de les despeses d’elaboració dels informes de resultats de 
les tres sessions que s’hauran realitzat, en total, en l’any 2019 i el 2020. 
 
5)   Aprovar assignar, en l’any 2020, 16.200 euros per al projecte Formació Dual en concepte de les despeses de 

contractació d’un suport tècnic per al disseny del projecte i les despeses dels dos primers mesos del programa de 

formació tranversal per als estudiants que cursin aquest programa 
 
6)  Comunicar el punt 2 d’aquest acord al director del Programa Universitat-Empresa de la UAB. 
 
7)  Comunicar el punt 3 d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat i al director del Servei d’Ocupabilitat 
de la UAB. 

 
8)    Comunicar els punt 4 i 5 d’aquest acord al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics i al vicegerent de 
Recerca de la UAB. 
 
 

I.2. Consell de Govern 
[tornar a l’índex] 

 
 

Acord  102/2019, de 26 de novembre, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 15 de desembre de 1989 la UAB i la Generalitat de Catalunya van formalitzar escriptura pública 
de segregacions, agrupació i cessió davant el notari de Barcelona, en José Torres Giménez, sota el número 1.939 
del seu protocol, en virtut de la qual la UAB (i) va segregar, d’una banda, 8.800 metres quadrats de la finca núm. 
10.350 inscrita en el Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès, creant la finca núm. 35.076 i, de l’altra, va 
segregar 51.258 metres quadrats de la finca núm. 19.102 de l’esmentat Registre de la Propietat, creant la finca 

núm. 35.078; (ii) va agrupar les finques núm. 35.076 i 35.078 creant una nova finca de 60.058 metres quadrats 
corresponent a la nova finca registral núm. 35.080; (iii) i, finalment, va cedir a la GENERALITAT l’esmentada finca 
35.080, resultant de l’agrupació, perquè fos destinada a la construcció del LGAI amb els condicionaments estipulats 
al Decret 364/1986, de 18 de novembre (DOGC nº791, de 16 de gener de 1987).  
 
Atès que l’esmentat negoci jurídic consta inscrit en el Registre de la Propietat nº2 de Cerdanyola del Vallès al foli 
213, del volum 1.087, llibre 552 de Cerdanyola del Vallès,  finca 35.080, Inscripció 1ª, quedant sotmesa la 

transmissió de la titularitat a les següents limitacions:  

 
‘Ofrecimiento de la Cesión.- El Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, (...) ofreció 
en cesión en propiedad a la Generalitat de Catalunya, esta finca, para que sea destinada a la 
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construcción del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions de Catalunya con los siguientes 
condicionamientos: Uno.- Los edificios que se construyan en la finca donde se emplace el 
Laboratori General d’Assaigs i Investigacions –LGAI-, se destinaran, al menos durante treinta 

años, precisamente y estrictamente a las finalidades del dicho –LGAI-. La destinación parcial o 
total de los edificios e instalaciones en otras actividades, durante los treinta años, será motivo de 
retorno de la titularidad de los terrenos a la Universitat Autónoma de Barcelona. Dos.- El LGAI 
realizará las obras en dos fases. La primera, en un termino de cuatro años, de una extensión 
aproximada de veinte mil metros cuadrados. La segunda fase, de diez mil metros cuadrados, en 
el termino de diez años.  En ningún caso la superficie total construida puede superar los treinta 

mil metros cuadrados’.  
 
Atès que en data 29 de maig de 2003 i, previ un concurs públic convocat per la LGAI, en data 25 de setembre de 
2002 es va constituir una societat mixta amb la denominació social LGAI Technological Center, S.L, entre APPLUS 
Servicios Tecnológicos, S.L., adjudicatària del concurs convocat i LGAI, que va aportar, en concepte d’aportació no 
dinerària, l’ús no exclusiu dels actius cedits de naturalesa immobiliària, que ostentava per raó de la referida 

escriptura de cessió. Els percentatges de participació en la referida societat d’economia mixta van ser d’un 40% per 

la LGAI i d’un 60% per l’entitat adjudicatària, si bé, amb ocasió de sengles ampliacions de capital portades a terme 
els anys 2004 i 2005, els percentatges de participació van passar a ser d’un 5% per la LGAI i d’un 95% per l’esmentat 
APPLUS. 
 
Atès que la societat creada va assumir la prestació de serveis que fins el moment eren a càrrec de la LGAI, mitjançant 
un contracte de gestió subscrit amb la Generalitat de Catalunya, comprometent-se, en virtut del mateix, a abonar 
a aquesta un cànon per l’ús no exclusiu dels referits actius cedits de naturalesa immobiliària. 

 
Atès que en data 6 de març de 2018 la UAB va interposar demanda contra la Generalitat de Catalunya exercitant 
una acció d’anul·lació de la cessió gratuïta del terreny per vici de la causa i, subsidiària i alternativament, una acció 
revocatòria de la cessió gratuïta de la titularitat dominical del terreny cedit per incompliment de la Generalitat de 
Catalunya de les càrregues imposades per la UAB a la cessió en la que es demana, alternativament, la nul·litat / 
revocació de la cessió gratuïta de la finca registral 35.080 del Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès núm. 

2; el retorn de la titularitat de la mateixa a la UAB i, per aplicació per analogia de les regles de l’accessió, imposar 

a la Generalitat de Catalunya l’obligació de comprar a la UAB els terrenys de la finca núm. 35.080 per import de 
11.071.177 euros.  
  
Atès que aquesta demanda es substancia sota els tràmits del procediment ordinari davant el Jutjat de 1ª Instància 
núm. 47 de Barcelona, actuacions 275/2018 – E1, el qual romà suspès  per sol·licitud conjunta de les parts litigants. 
  

Atès que la UAB i la Generalitat de Catalunya tenen intenció d’arribar a una solució pactada mitjançant la qual es 
doni per finalitzada la controvèrsia existent i, a l’empara d’allò que estableix l’article 1.809 i següents del Codi civil 
i de l’article 19 Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, mitjançant la formalització d’un conveni de 
transacció judicial en els següents termes:   
 
- Objecte: Posar fi al procediment judicial instat per la UAB davant el Jutjat de 1a Instància núm. 47 de Barcelona, 

el qual es substancia sota els tràmits del procediment ordinari 275/2018 – E1.  

 
- Indemnització: La Generalitat de Catalunya abonarà a la UAB 5.010.525 €, més l’interès legal, d’acord amb el 

següent calendari de pagaments:  
 

Exercici Import 

2019     2.010.525,00    

2020     1.000.000,00    

2021     1.000.000,00    

2022      500.000,00    

2023      500.000,00    

 
- Atorgament d’escriptura pública per modificar la cessió gratuïta en el sentit d’ampliar la destinació de la finca 

en el període inicial de 30 anys. 
 

- Assumpció per part de la Generalitat de l’abonament de les ‘despeses ciutat’ a partir de l’1 de gener de 2034, 
a raó del 6,076% del total de costos que la UAB assumeix per aquest concepte. 

 

Atès que en data 12 de novembre de 2019 el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya va prendre l’acordar 
la formalització del conveni de transacció judicial amb la Universitat Autònoma de Barcelona en els termes recollits 

en el present acord.  



BOUAB Núm. 178  -  novembre / 2019     pàg. 17 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Secretari  General de la UAB, el Consell de 
Govern ha adotat els següents  
 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Autoritzar a la rectora, o persona en qui delegui, per subscriure amb la Generalitat de Catalunya un 
conveni de transacció judicial del procediment ordinari  275/2018 – E1 substanciat davant el davant el Jutjat de 1ª 
Instància núm. 47 de Barcelona, en els termes de la minuta que s’incorpora com annex. [Document] 
  
SEGON.- Autoritzar a la rectora, o persona en qui delegui, l’atorgament d’una nova escriptura pública amb la 
Generalitat de Catalunya, per la qual es modifiqui l’atorgada el 15 de desembre de 1989 per tal d’ampliar la 

destinació de la finca en el període inicial de 30 anys i perquè la Generalitat de Catalunya assumeixi l’abonament de 

les ‘despeses ciutat’ a partir de l’1 de gener de 2034.  
 
TERCER.- Autoritzar a la rectora a adoptar els acords o resolucions que se’n derivin o siguin necessàries per 
l’efectivitat del present acord. 
 
QUART.- Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

CINQUÈ.- Encarregar al Secretari General l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al cap del Gabinet Jurídic, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 

I.3. Comissions del Consell de Govern 
 
I.3.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

 
 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 094/2019, de 19 de novembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 15 d'octubre de 2019. 
  

  

Punt 3. Aprovació de la convocatòria del II Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB – curs 2019-2020. 
  
Acord 095/2019, de 19 de novembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació de la convocatòria del II Premi 
a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2019-2020. 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar 
la innovació i la millora constant de la docència universitària, i que el plantejament d’aquest premi està orientat a 
identificar i valorar la trajectòria del professorat que hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en 
aquest àmbit.  
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. 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 

Qualitat, la Comissió d’Afers Acadèmics de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Conveni_transaccio_judicial_procediment_275_2018_CG261119
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Primer. Aprovar la convocatòria del II Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2019-2020. [Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 4.2.. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau, de nova creació i de 
renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 096/2019, de 19 de novembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta d’aprovació amb modificacions del pla d’estudis de màster propi presentada a l'Escola de Postgrau, 
i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits 

exigits per a la seva modificació. 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves 
posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 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 
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: 
- Medicina Materno-Fetal (Semipresencial)  

Segon. Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l’execució i el 
seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 4.3.. Informació sobre la nova creació de cursos d'especialització. 
  
Acord 097/2019, de 19 de novembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per la UAB 

per a la seva aprovació. 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre 

l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització.[Document] 

Segon. Encarregar a la Comissionada per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-IIPremi-Excelencia-Docent-UAB-curs-2019-2020-191119
https://www.uab.cat/doc/InformaciO-sobre-nova-creaciO-cursos-especialitzaciO-191119
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Punt 6. Proposta de màsters universitaris que sortiran a preinscripció el curs 2020-2021. 
  
Acord 098/2019, de 19 de novembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’establir l’oferta de programació dels 
màsters universitaris de la UAB per al curs 2020-2021. 
Atesa la necessitat d’ordenar la programació docent del màsters per al curs 2020-2021, en el marc de la Política de 
programació docent en els nous títols de grau i postgrau dins l’EEES, aprovada per acord del Consell de Govern de 
21 d’abril de 2010. 

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 l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2020-2021. 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer. 

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

  

Punt 7.1.. 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 IV- 
Transferència i reconeixement de crèdits; Títol V – Avaluació; Títol VI – Títols). 
  
Acord 099/2019, de 19 de novembre 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. 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 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 IV (Transferència i reconeixement de crèdits), Títol V 
(Avaluació) i Títol VI (Títols) del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris 

regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007. 
  

  

Punt 7.2.. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 100/2019, de 19 de novembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que regula 
l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de graus. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
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Primer.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs  acadèmic  
2018-2019. [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer. 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 7.3. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus. 
  
Acord 101/2019, de 19 de novembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 

Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau. 

Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual disposa 
que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 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 el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau.[Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord primer. 

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

 

 
I.3.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 010/2019, de 27 de novembre de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 26 de setembre de 2019. 
  

  

Punt 3. Aprovació convocatòria Ajuts per a la Participació de l'Alumnat 2020. 
  
Acord 011/2019, de 27 de novembre de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 

Vist que la proposta comporta oferir recursos per al desenvolupament d’accions, activitats i projectes a associacions 
inscrites en el Directori, registre del teixit associatiu de la UAB, així com Consells d’Estudiants entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de 2020. 
Vist que disposem de les Bases Reguladores d’Ajuts per a la Participació de l’Alumnat de la UAB, aprovades per 
Acord de la Comissió d’Afers d’Estudiants de data 16 de maig de 2011. 
Vist que el pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu una partida destinada a subvencionar en el 

projecte GG201583 gestionat per la Unitat de Dinamització Comunitària dotada de 12.500€ per l’exercici 2020. 

https://www.uab.cat/doc/ConcessiO-premis-extraordinaris-titulaciO-delegaciOConsell-Govern-191119
https://www.uab.cat/doc/AprovaciO-convalidaciO-crEdits-Cicles-Formatius-Grau-SuperioR-graus-191119
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Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria d’ajuts de suport a la participació de l’Alumnat de la Universitat Autònoma de 
Barcelona per l’any 2020, així com el formulari de sol·licitud.[Document] 
 
SEGON.- (En el cas d’informe favorable) Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 

 
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Aprovació convocatòria 17è Premi Argó Treballs de Batxillerat i Projectes de CFGS 2020. 
  
Acord 012/2019, de 27 de novembre de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
Vista la necessitat de disposar d’unes bases per a convocar el 17è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a 
projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants en l'aprenentatge 
i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari, per l’any 2020. 

Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 

de la Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les Bases del 17è Premi Argó. [Document] 

 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

I.5.4. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 063/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 21 d'octubre 2019 
  

  

Punt 4. Aprovació de la instrucció per a la incorporació de romanents 2019 al pressupost 2020. 
  
Acord 064/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’instrucció per a la incorporació de romanents 2019  al pressupost 2020. 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoria-Ajuts-Participacio-Alumnat-2020-27112019
https://www.uab.cat/doc/AprovacioConvocatoria17premiArgoTreballsBatxilleratProjectesCFGS2020-27112019
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Vistos els articles 210, 211 i 213 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, 
públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic. 

Vist l'article 12 de les Bases d’execució del pressupost 2019, aprovat per Acord de Consell de Social de  19 de 
desembre de 2019, que pel que fa a les incorporacions de romanents el qual regula l’addició als crèdits de l’exercici 
corrent de romanents de crèdits de l’exercici anterior, que per diverses circumstàncies, no han estat utilitzats. 
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,  pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització en matèria d’instruccions per al 
seguiment i la gestió del pressupost. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la proposta d’Instrucció per a la incorporació de romanents 2019 al pressupost 2020. [Document] 

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

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

  

Punt 6. Modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de la UAB. 
  
Acord 065/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari 
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 
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. 

Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics 
de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny de 2014,  
de 19 de març de 2015, 16 de març de 2016 i de 5 de desembre de 2018. 

Vista  la necessitat d’adaptar la normativa vigent pel que fa a la regulació continguda als  articles 8 i 10 relatius al 
reconeixement de temps de docència per ocupació de càrrecs de direcció i de gestió i al finançament dels esmentats 
càrrecs.  
Vist l'article 10, apartat 4, lletres c) i  f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del 
Consell de Govern de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització respecte a  
les disposicions normatives en matèria econòmica i  d’organització de l’administració. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMERA. Informar favorablement de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de 
direcció de la UAB.  

 
SEGONA. Elevar  la proposta de modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de direcció i de gestió 
de la UAB al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 

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

  

Punt 8. Aprovació de les modificacions de crèdit a 10 de novembre de 2019. 
  
Acord 066/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 10 de novembre 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, de 19 de setembre de 2019 i 21 d’octubre de 2019. 
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. 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-instruccio-incorporacio-romanents2019al-pressupost2020-251119
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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 10 de novembre de 2019. [Document] 

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

  

Punt 9.1. Pròrroga de serveis de cura, manipulació i gestió del Servei d’Estabulació del CBATEG. 
  
Acord 067/2019, de 25 de novembre 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 71/2016   corresponent a  de servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins 
del Servei d’Estabulació del CBATEG de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA. 

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 71/2016 corresponent a  
de servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del Servei d’Estabulació del CBATEG de la UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 9.3. Contractació dels subministrament de la llicència per al desplegament de productes ORACLE. 
  
Acord 068/2019, de 25 de novembre 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 43/2019 subministrament de la llicència per al desplegament de productes 
ORACLE 

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. 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-10novembre2019-251119
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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 43/2019 subministrament 
de la llicència per al desplegament de productes ORACLE. 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 

 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 10.2. Compensació de les despeses d’allotjament per raó de servei a personal aliè a la UAB. 
  
Acord 069/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el que disposa l’Ordre  EHA/3770/2005, d’1 de desembre, pel qual  es revisa l’import de la indemnització per 

ús del vehicle particular fixada al RD 462/2002, de 24 de maig, pel que fa a indemnitzacions per raó del servei. 
Vista la necessitat d’adaptar els imports aplicats als hotels de Barcelona i Madrid el gerent  va dictar Instrucció nº 
7/2019 de 25 de juliol per la compensació de despeses d’allotjament per raó del servei a personal aliè a la UAB. 

Vist l'article 10, de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB 
pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització respecte a  les disposicions normatives en 
matèria econòmica i  d’organització de l’administració. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMERA. Donar-se per assabentat de Instrucció nº 7/2019, de 25 de juliol, per la compensació de despeses 
d’allotjament per raó del servei a personal aliè a la UAB. [Document] 

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

I.3.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l’acta anterior. 
  
Acord 029/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 9 d'octubre de 2019 i de la sessió conjunta amb la comissió d'Investigació de 20 de 
maig de 2019. 
  

  

Punt 3. Proposta de convocatòria d’Estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2020 pels 
beneficiaris de contractes predoctorals de les convocatòries PIF UAB. 
  
Acord 030/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

https://www.uab.cat/doc/Compensacio-despeses-allotjament-rao-servei-personal-alie-UAB-251119
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Vista la proposta del vicerector de recerca i de transferència 
Atès que l’Equip de Govern ha considerat l’oportunitat de mantenir la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta 
durada a l’estranger per als/les becaris/es de les convocatòries PIF UAB 

Vistes les bases de l’esmentada convocatòria establertes al document 1.  
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar 
i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria d’ajuts per a estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2020 per als/les 

becaris/es de les convocatòries PIF UAB. [Document] 
 

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

 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Criteris per a la priorització de sol·licituds en el marc de la convocatòria FI-SDUR. 
  
Acord 031/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els següents criteris ponderats de priorització dels candidats de la convocatòria FI-SDUR:  
 40% Currículum vitae del candidat. 
 30% Valoració del grup de recerca al qual pertany el candidat. 

 30% Política científica del Departament. 
Es faculta als òrgans col·legiats de govern dels respectius Departaments perquè determinin com s’avaluarà el 30% 
corresponent a política científica del Departament el qual haurà de notificar la seva decisió a l’Àrea de Gestió a la 
Recerca fins les 13:00 hores del 28 de novembre de 2019. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

 
QUART.- Notificar els presents acords als Directors de Departaments i Instituts i a la Generalitat de Catalunya. 
  

  

Punt 5. Informe favorable, si s’escau, de les sol·licituds de reconeixement d’activitat de recerca. 
  
Acord 032/2019, de 25 de novembre 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 
 

https://www.uab.cat/doc/proposa-convocatoria-estades-curtadurada-estranger2020-predoctorals-PIF-UAB-25112019
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PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, 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:  

-       Antonio Casablancas Mira 
-       Alhelí Rodríguez Cortés 
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 6. Aprovació, si s’escau, d’un grup de recerca singular de la UAB. 
  
Acord 033/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa de 
la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca. 
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 19 de març de 2015 es va aprovar la modificació dels articles 8, 

9, 10,11,12,13, 15, 17.1 i 18.1.c) del TRI i es va afegir una disposició transitòria quarta a l’esmentada normativa 
relativa, entre d’altres, a la composició i reconeixement dels grups de recerca.  
Atès que els investigadors que consten al document 1 han demanat ser reconeguts com a Grup de Recerca de la 
UAB  
Vists els articles 9 i 11.3 del TRI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca Singulars 
requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement, motiu pel qual 

la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.   
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes derivats 
de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.   

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Denegar l’aprovació del reconeixement grup de recerca ‘Equip de Recerca sobre Infància, Família i 
Educació’ (ERIFE), la investigadora principal del qual és la doctora Sílvia Blanch Gelabert, com a Grup de Recerca 
singular de la UAB, per no concórrer les circumstàncies de singularitat previstes en la normativa. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

Punt 8. Proposta de reassignació de places de TSR. 
  
Acord 034/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la convocatòria de dues places de Tècnics de Suport a la Recerca, una de les quals serà de 

reassignació de grup de recerca i l’altra de nova contractació, d’acord amb els criteris establerts per l’acord 31/2018, 
de 25 d’octubre, de la Comissió d’Investigació. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

Punt 9. Accés obert per a les dades de recerca de la UAB. 
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Acord 035/2019, de 25 de novembre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la Normativa d’Accés obert per a les dades de recerca de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, en els termes de l’annex núm. 4, facultant al president a recollir en el text 
articulat els suggeriments realitzats pels membres de la comissió.  
 
SEGON.- Elevar els presents acords al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències.  
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
  

  

I.3.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 086/2019, de 21 de novembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 17 d'octubre de 2019. 
  

  

Punt 3. Interpretació del punt 2, apartat e) dels “Criteris per a la priorització dels mèrits especialment 

rellevants” dels models de priorització de places de CU i de places de CC; així com del punt 2, apartat vi 

dels “Criteris per a la priorització dels mèrits especialment rellevants” del models de priorització de 
places de professorat agregat. 
  
Acord 087/2019, de 21 de novembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018 pel qual s’aprova el model i criteris de priorització 
de les places d’agregat de la UAB. 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 2018 pel qual s’aprova el model i criteris de priorització 
de les places de catedràtic d’Universitat de la UAB. 
Vistos els acords del Consell de Govern de dates 12 de juliol de 2017, 27 de setembre de 2018 i 13 de març de 2018 
pels qual s’aprova el model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractat de la UAB. 

Vista la conveniència d’interpretar alguna de les seves previsions. 
Vist l’article 18.1 h) 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, aprovar i resoldre els assumptes derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria 

de professorat pel Consell de Govern, i interpretar i desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb el principis 
generals establerts respecte d’aquesta qüestió.  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la Comissió 

de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Interpretar el punt 2, apartat e) dels “Criteris per a la priorització de places de CU i de places de CC; així 
com el punt 2, apartat vi dels “Criteris per a la priorització de places de professorat agregat” en el sentit que es 
considerarà la participació en les comissions de seguiment de doctorat quan s’hagi participat en el seguiment d’un 
mínim de 12 tesis en el període de 3 anys, amb el mínim d’una tesi per any per tal que sigui una participació 
continuada i amb el compromís de revisar la interpretació d’aquest apartat e) i de l'apartat Vi abans de la propera 

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

  

Punt 4. Avaluació de l’activitat docent del professorat: 
  



BOUAB Núm. 178  -  novembre / 2019     pàg. 28 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Acord 088/2019, de 21 de novembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 

universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 
 
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 
de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 
correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  

 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió es presentarà i debatrà: 
 -l’autoinforme d’avaluació de la UAB per la renovació de l’acreditació del manual d’avaluació docent.  

 
-la proposta de modificació de la “Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma 
de Barcelona aprovada pel Consell de Govern en data 23/03/2017, segons el que recull i proposa l’autoinforme 
d’avaluació de la UAB per la renovació de l’acreditació del manual d’avaluació docent.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’autoinforme d’avaluació de la UAB per la renovació de l’acreditació del manual d’avaluació docent 
per traslladar-lo a la Rectora i ser incorporat a la sol·licitud que aquesta efectua per a la renovació de l’acreditació 
del procés d’avaluació docent que recullen els manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes. 
[Document] 
 

SEGON.- Informar favorablement la modificació de la “Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona aprovada pel Consell de Govern en data 23/03/2017, segons el que recull i 
proposa l’autoinforme d’avaluació de la UAB per la renovació de l’acreditació del manual d’avaluació docent per 
traslladar-lo al Consell de Govern per a la seva aprovació i, així mateix, adjuntar-lo a la sol·licitud per a la renovació 

de l’acreditació del procés d’avaluació docent que recullen els manuals d’avaluació docent de les universitats 
públiques catalanes. [Document] 
 
TERCER.- Encarregar al Vicerector de de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 
  

  

Punt 5. Convocatòria de concursos de places de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter. 
  
Acord 089/2019, de 21 de novembre 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 44,2, i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  lector. 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra  Húnter per al període 
2016-2020, i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i Coneixement i 
les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat 
en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de juny de 2017 i 27 d’octubre 

de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les universitats públiques catalanes 
durant l’any 2017. 

https://www.uab.cat/doc/Avaluacio-activitat-docent-professorat-21112019
https://www.uab.cat/doc/Avaluacio-activitat-docent-del-professorat-2-21112019
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Vistos els articles 52 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 4 
de juliol del 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 els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en 

la categoria de professor lector o lectora de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter. [Document] 

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

  

Punt 6. Convocatòria de concursos de places de personal acadèmic permanent vinculades a Unitats 
Docents Hospitalàries. 
  
Acord 090/2019, de 21 de novembre 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. 
Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre 
universitats i les institucions sanitàries. 

Vist els convenis entre la Universitat Autònoma de Barcelona i les Institucions Sanitàries de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau, de l’Institut Català de la Salut i de la Corporació Sanitària Parc Taulí. 
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. 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 

funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les convocatòries de places de personal acadèmic permanent vinculades a la Unitats Docents 

Hospitalàries.[Document] 

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

  

Punt 7. Convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professor agregat o agregada en 
règim de contracte laboral, de l’oferta pública d’ocupació del 2019.  
  
Acord 091/2019, de 21 de novembre 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. 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-professorat-lector-marc-PlaSerraHunter-21112019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-personalacademicpermanent-vinculades-UDHospitalaries-21112019
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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 els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral.[Document] 

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

  

Punt 8. Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat per al curs 2019-2020. 
  
Acord 092/2019, de 21 de novembre 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. 
 

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 9. Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat vinculat a les Unitats 

Docents Hospitalàries per al curs 2019-2020. 
  
Acord 093/2019, de 21 de novembre 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. 
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. 
 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-publics-places-agregats-contractelaboral-ofertapublica2019-21112019
https://www.uab.cat/doc/%09Convocatoria-concursos-contractacio-professorat-associat-2019-2020-21112019
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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 10. Afers de tràmit. 
  
Acord 094/2019, de 21 de novembre 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 assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic. 

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

  
 

I.3.6. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors. 
  
Acord 010/2019, de 20 de novembre de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

ACORDS 
 

Aprovar les actes de la sessió de 10 d'octubre de 2019 i de la sessió conjunta amb la comissió d'Investigació de 20 
de maig de 2019. 
  

  

Punt 3. Informació sobre la convocatòria interna Proof of Concept 2019. 
  
Acord 011/2019, de 20 de novembre de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar la Convocatòria d’ajuts 2019 del Programa Prova de Concepte amb un import màxim per a l’any 
2019-2020 de 200.000 €. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius. 

   

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-professorat-associat-2019-2020-21112019
https://www.uab.cat/doc/Informacio-convocatoria-interna-Proof-of-Concept-2019-201119
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 

 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 8/2019, de 11 de novembre, sobre signatura electrònica de documents i dades personals del signatari 

de la Universitat Autònoma de Barcelona [Document] 
 
 

 

III.  Convenis  
 
III.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. 

 

 
 

III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes 
[tornar a l’índex] 

 
 

Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-31957-13602-Adenda al 
convenio de 17 de octubre de 
2018, entre la Universidad Pablo 
de Olavide y la UAB, para el 
reconocimiento d'investigadores 
vinculados (S. Fachelli)-2019 

Addenda de pròrroga del 
conveni del Col·laboració 
signat pel qual es reconeix a 
la Sra. Sandra Fachelli Oliva 
com a IVU 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla 

25/06/2019 

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2019_08
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
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Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-30392-12738-Addenda al 
conveni d'11 febrer 2019 entre 
UAB, Fundació Parc de Recerca 
UAB, EURECAT i Associació 
Àmbit B30 per a l'adhesió de la 
UPC (HUBB30)-2019 

Addenda d'adhesió al 
conveni per la creació del 
HUBB30 per part de la UPC 

Fundació Parc de Recerca 
UAB (PRUAB), Associació 
Àmbit B-30 (ÀMBIT B-30), 
Fundació Eurecat 
(EURECAT), Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) 

27/06/2019 

H1035-30557-12896-Conveni 
amb AQU Catalunya (AQU) i la 
Fundació Privada Eina i la UAB 
per a la realització i finançament 
de l'estudi de la inserció dels 
graduats en el món laboral-2019 

Finançament estudi inserció 
graduats AQU-EINA-UAB 

Fundació Privada EINA, 
Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

04/07/2019 

H1035-32698-14023-Addenda per 
prorrogar el conveni entre la UAB i 
la UPC per a col·laborar en la 
formació i l'acreditació d'idiomes-
2019 

Prorrogar el termes de 
col·laboració en matèria de 
formació i acreditació 
d'idiomes entre la UPC i la 
UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Politècnica de Catalunya 
(UPC) 

24/07/2019 

H1035-31922-13567-Addenda al 
conveni d'11 febrer 2019 entre 
UAB, Fundació Parc de Recerca 
UAB, EURECAT i Associació 
Àmbit B30 per a l'adhesió 
d'ACCIO (HUBB30)-22019-2019 

Addenda d'adhesió al 
conveni de creació del 
HUBB30 

Fundació Parc de Recerca 
UAB (PRUAB), Associació 
Àmbit B-30 (ÀMBIT B-30), 
Fundació Eurecat 
(EURECAT), Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Agència per a la 
Competitivitat de l'Empresa 
(ACCIÓ) 

10/10/2019 

H1035-30563-12886-Conveni 
amb AQU Catalunya i la Fundació 
Privada Rinaldi (EU Salesiana de 
Sarrià) per a la realització i 
finançament de l'estudi de la 
inserció dels graduats-2019 

Finançament estudi inserció 
graduats AQU-Fundació 
Privada Rinaldi (titular de 
l'Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià)-UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació Privada 
Rinaldi, Agència per a la 
Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 

07/11/2019 

H1035-30566-12885-Conveni 
amb AQU Catalunya i la FUAB 
(EUTDH, ESAGED, EPSI, Escola 
Dr. Robert i FUAB-Formació) per 
a la realització de l'estudi de la 
inserció dels graduats en el món 
laboral 2020-2019 

Finançament estudi inserció 
graduats AQU Catalunya-
Fundació UAB (EUTDH), 
ESAGED, EPSI, Escola Dr. 
Robert i Escola FUAB-
Formació)-UAB per a la 
realització i finançament de 
l'estudi de la inserció dels 
graduats en el món laboral 
2020UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Agència per a la 
Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, 
FUNDACIO UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE 
BARCELONA 

07/11/2019 

H1035-30624-12905-Conveni 
amb AQU Catalunya i la Fundació 
Escoles Universitàries Gimbernat i 
Tomàs Cerdà per a la realització i 
finançament de l'estudi de la 
inserció-2019 

Finançament estudi inserció 
graduats AQU-Gimbernat-
UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Agència per a la 
Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, 
FUNDACION PRIVADA 
ESCOLES 
UNIVERSITARIAS 
GINBERNAT 

07/11/2019 
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Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-33837-14751-4a Addenda 
a l'Acord UAB -FUAB (15-11-
2017) per substanciar de forma 
conjunta licitacions-2019 

Ampliar l'objecte de l'acord de 
data 15 de novembre de 
2017 per substanciar de 
forma conjunta la licitació i 
acordar les contractacions 
agregades següents: 
- Serveis vinculats al 
manteniment correctiu i 
desenvolupaments de noves 
funcionalitats per al portal 
web i la intranet. 
- Serveis de seguretat i 
d'auxiliars de control. 
- Servei d'assegurances. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, FUNDACIO 
UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA 

12/11/2019 

H1035-33683-14667-Octava 
adenda al convenio que regula la 
contribución de la UAB al 
Consorcio CSIC-IRTA-UAB 
"Centre de Recerca 
Agrigenòmica" (CRAG)-2019 

Regular la contribució 2019 
de la UAB al CRAG, segons 
conveni d' 1 de gener de 
2011 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CONSEJO 
SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 

19/11/2019 

H1035-30639-12919-Addenda al 
conveni d'11 febrer 2019 entre 
UAB, Fundació Parc de Recerca 
UAB, EURECAT i Associació 
Àmbit B30 per a l'adhesió del 
Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (HUBB30)-2019 

Adhesió del Consell 
Comarcal del Vallès 
Occidental (CCVO) al 
conveni de creació del 
HUBB30 

Fundació Parc de Recerca 
UAB (PRUAB), Associació 
Àmbit B-30 (ÀMBIT B-30), 
Fundació Eurecat 
(EURECAT), Consell 
Comarcal del Vallès 
Occidental, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

21/11/2019 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 

 
IV.1. Administració universitària  

[tornar a l’índex] 

 
Resolució del gerent de 4 de novembre de 2019, per la qual resol: 

 
1. Transformar el lloc de treball de tècnic/a superior (L04761), grup 1, CLT C, en tècnic/a superior, 

grup 1, CLT Q, i adscriure’l a la Unitat de Formació i Desenvolupament Professional de l’Àrea de 
Desenvolupament de Persones i Suport Tècnic. 
 

2. Adscriure el lloc de treball d’administratiu/iva responsable (F01209), grup C1, nivell 22.1 a llocs 
addicionals de Gerència. 

 
Resolució del gerent, de 4 de novembre de 2019, per la qual resol: 
 

1. Modificar el llocs de treball que tot seguit es relacionen i adscriure’ls a llocs addicionals de la 
Gerència: 

 
 Auxiliar tècnic/a veterinari/ària (L04211 i L03867), grup 3, CLT L, adscrits a la Fundació 

Hospital Clínic Veterinari, a tècnic/a especialista, grup 3, CLT L. 
 Responsable de gerència per a iniciatives i nous desenvolupaments (L05867), grup 1, 

CLT A, adscrit a la Gerència, a tècnic/a superior, grup 1, CLT A. 
 Auxiliar de serveis (L02339), grup 4, CLT P, adscrit al Servei d’Activitat Física. 
 Adjunt/a (L00455), grup 3, CLT O, adscrit a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la FTI, 

a tècnic/a especialista, grup 3, CLT O. 

 Auxiliar de serveis (L00457), grup 4, CLT P, adscrit a la Gestió Acadèmica i de Serveis 
de la FTI. 

 Sotscap (L00081), grup 1, CLT C, adscrit a la Unitat Tècnica d’Infraestructures i de 
Manteniment, a tècnic/a superior, grup 1, CLT C. 

 

Resolució del gerent, de 4 de novembre de 2019, per la qual resol: 
 

1. Modificar el nivell de destí dels llocs de treball vacants de bibliotecari/ària, grup A2, nivell 20 a 
grup A2, nivell 22: 

 
 Biblioteca de Medicina Unitat Docent Parc Taulí (F01755) 
 Biblioteca de Ciències Socials (F02715) 

 Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General (F02473) 
 Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (F01583) 
 Biblioteca Universitària de Sabadell (F02979) 

 Biblioteca de Veterinària (F01619) 
 Biblioteca de Medicina Ciències Bàsiques (F01439) 
 Servei de Biblioteques – Unitat Tècnica i de Projectes (F01309) 

 

2. Modificar el nivell de destí dels llocs de treball vacants de bibliotecari/ària, grup A2, nivell 21, a 
grup A, nivell 22: 

 
 Biblioteca de Ciències Socials (F02251) 

 
3. Determinar que es transformen les places a nivell 22 per a convocar-les, incloent les resultes del 

procés de selecció i, un cop finalitzi el procés, les places que restin vacants tornaran a ser 
classificades com a nivell 20. 

 
Resolució del gerent, de 6 de novembre de 2019, per la qual resol: 
 

1. Recatalogar el lloc de treball de l’Àrea de Prevenció i Assistència, adscrit a la Unitat d’Administració, 
d’administratiu/iva responsable (F02839), grup C1, nivell 22.1 a gestor/a, grup A2/C1, nivell 22.1 
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2. Determinar que les funcions del lloc de treball de gestor/a són les que tot seguit es relacionen: 

 
 Organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment dels processos, econòmics i 

administratius, de l’Àrea. 
 Coordinar i fer el seguiment del circuit documental del seu àmbit. 
 Donar suport tècnic al Comitè de Seguretat i Salut i les seves comissions delegades i a 

l’equip tècnic de l’Àrea. 
 Preparar, elaborar, tramitar i fer el seguiment de la documentació relativa al seu àmbit 

de responsabilitat. 
 Participar en l’elaboració de la documentació tècnica, del Pla de Prevenció, de la 

Planificació de l’Activitat Preventiva, de la Memòria Anual i d’altra documentació del seu 
àmbit. 

 Elaborar informes i estadístiques del seu àmbit de responsabilitat. 
 Vetllar per la custòdia de la documentació del seu àmbit de responsabilitat i per la 

confidencialitat de les dades i de la informació. 
 Vetllar per la gestió de l’arxiu i del registre i les dades de l’Àrea. 
 Organitzar, coordinar i supervisar l’actualització permanent de la informació i vetllar per 

la seva correcta difusió. 
 Assessorar, informar i donar suport tècnic a les persones usuàries del seu àmbit de 

responsabilitat. 
 Detectar i analitzar les necessitats de les persones usuàries del seu àmbit de 

responsabilitat. 
 Fer propostes de millora dels processos. 
 Coordinar i fer el seguiment de l’aplicació de la normativa del seu àmbit de 

responsabilitat. 
 Coordinar i supervisar el personal assignat al seu àmbit de responsabilitat. 
 Treballar de manera coordinada amb el seu àmbit. 
 Participar en el disseny i desenvolupament de projectes del seu àmbit. 

 Participar en projectes de caràcter extraordinari. 
 

3. Determinar a extingir a efectes de RLT el subgrup C1. 
 
 
Resolució del gerent, de 6 de novembre de 2019, per la qual resol: 

 
1. Estructurar el Servei d’Informàtica en les següents unitats funcionals: 

 
 Unitat d’Aplicacions 
 Unitat de Comunicacions 
 Unitat d’Operacions i Sistemes 

 

2. Adscriure a la Unitat d’Aplicacions els llocs de treball de cap de projectes (L00575; L00573 i L00585), 
grup 1, CLT C. 
 

3. Modificar la denominació dels llocs de treball que tot seguit es relacionen, de responsable de 

projectes sènior a responsable d’aplicacions i adscriure’ls a la Unitat d’Aplicacions: 

 
 Grup 1, CLT D (L04167; L00591 i L00601) 
 Grup 1, CLT E (L00611; L00587; L00599; L00581; L03183 i L02759) 

 
4. Modificar la denominació dels llocs de treball de responsable de projectes júnior (L00597; L00583; 

L00589 i L00603), grup 1, CLT O, a responsable tècnic/a i adscriure’l a la Unitat d’Aplicacions. 
 

5. Adscriure a la Unitat de Comunicacions el lloc de treball de cap de projectes (L00539), grup 1, CLT 
C. 

 
6. Modificar la denominació dels llocs de treball de responsable de projectes sènior (L00549 i L00541), 

grup 1, CLT E, a responsable de comunicacions i adscriure’l a la Unitat de Comunicacions. 

 
7. Transformar el lloc de treball de responsable de projectes sènior (L02733), grup 1, CLT D, en 

responsable de comunicacions, grup 1, CLT E i adscriure’l a la Unitat de Comunicacions. 
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8. Adscriure a la Unitat d’Operacions i Sistemes els llocs de treball de cap de projectes, grup 1, CLT C 
(L04169 i L03181). 

 
9. Modificar la denominació dels llocs de treball de responsable de projectes sènior (L04171; L00593; 

L00569 i L00579), grup 1, CLT E, a responsable d’operacions i sistemes i adscriure’ls a la Unitat 
d’Operacions i Sistemes. 

 
10. Modificar la denominació dels llocs de treball de responsable de projectes júnior (L00609; L05135 i 

L05137), grup 1, CLT O, a responsable tècnic/a i adscriure’l a la Unitat d’Operacions i Sistemes. 

 
11. Modificar l’adscripció de la Unitat d’Administració del Servei d’Informàtica a la Direcció de Tecnologies 

de la Informació i de la Comunicació, que passa a denominar-se Unitat d’Administració de l’Edifici D. 
 
Resolució del gerent, de 6 de novembre de 2019, per la qual resol: 

 
1. Transformar el lloc de treball de tècnic/a especialista (L03187), grup 3, CLT L, en tècnic/a especialista 

de laboratori, grup 3, CLT L, i adscriure’l al Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica 
(CEBATEG) de l’Administració de Centre de Medicina. 

 
Resolució del gerent, de 8 de novembre de 2019, per la qual resol: 
 

1. Estructurar el Servei d’Ocupabilitat en les següents unitats funcionals: 
 

 Direcció 

 Comunicació i Promoció 
 UAB Emprèn 
 Unitat d’Administració 
 Unitat de Mobilitat Professional Internacional 
 Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral 

 
2. Adscriure a la Direcció de Servei d’Ocupabilitat el lloc de treball de director/a de servei (L00029), 

grup 1, CLT B. 
 

3. Transformar el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana (L00209), grup 2, CLT L, en tècnic/a superior, 
grup 1, CLT Q, i adscriure’l a l’àmbit de Comunicació i Promoció. 

 
4. Modificar la denominació del lloc de treball de tècnic/a superior (L04175), grup 1, CLT D, en 

responsable tècnic/a de l’àmbit UAB Emprèn. Determinar que aquest lloc de treball es catalogarà a 
la RLT com a grup !, CLT E, en el moment que resti vacant. 

 
5. Transformar el lloc de treball de pool (FPL08119) en administratiu/iva (F09965), grup C1, nivell 16, 

i adscriure’l a l’àmbit UAB Emprèn. 

 
6. Adscriure el lloc de treball de gestor/a (F00217), grup A2, nivell 22.1 a la Unitat d’Administració. 

 
7. Transformar el lloc de treball d’administratiu/iva (F05853), grup C1, nivell 18.1, en administratiu/iva 

responsable, grup C1, nivell 22.1, i adscriure’l a la Unitat d’Administració. 

 
8. Transformar el lloc de treball de pool (FPL08123), grup C1 nivell, 16, en administratiu/iva (F09967), 

grup C1, nivell 18.1, i adscriure’l a la Unitat d’Administració. 

 
9. Transformar el lloc de treball de tècnic/a superior (L00243), grup 1, CLT N, en responsable d’àmbit, 

grup 1, CLT M, i adscriure’l a la Unitat de Mobilitat Professional Internacional. 

 
10. Transformar el lloc de treball d’administratiu/iva (F09923), grup C1, nivell 16, en administratiu/iva 

responsable, grup C1, nivell 22.1, i adscriure’l a la Unitat de Mobilitat Professional Internacional. 

 
11. Transformar el lloc de treball de pool (FPL08125), grup C1, nivell 16, en administratiu/iva 

responsable (F09968), grup C1, nivell 22.1, i adscriure’l a la Unitat de mobilitat Professional 
Internacional. 
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12. Recatalogar el lloc de treball de cap d’unitat (F01181), grup A2, nivell 22.1, a grup A2, nivell 24.3, i 
adscriure’l a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral. 

 
13. Transformar els llocs de treball d’administratiu/iva (F04283 i F03843), grup C1, nivell 18.1, en 

administratiu/iva responsable, grup C1, nivell 22.1, i adscriure’l a la Unitat d’Orientació, Pràctiques 
i Inserció Laboral. 

 
14. Transformar el lloc de treball d’administratiu/iva (F05855), grup C1, nivell 16, en administratiu/iva 

responsable, grup C1, nivell 22.1, i adscriure’l a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral. 

 
15. Transformar el lloc de treball de pool (FPL08127), grup C1, nivell 16, en administratiu/iva 

responsable (F09969), grup C1, nivell 22.1, i adscriure’l a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció 
Laboral. 

 
16. Transformar el lloc de treball de pool (FPL08129), grup C1, nivell 16, en administratiu/iva (F09970), 

grup C1, nivell 18.1, i adscriure’l a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral. 

 
17. Adscriure a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana 

(L00763), grup 2, CLT Q. Determinar que aquest lloc de treball és a funcionaritzar a la RLT en el 
moment que resti vacant, i quedarà catalogat com a administratiu/iva responsable, grup C1, nivell 
22.1. 

 
18. Adscriure a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i Inserció Laboral el lloc de treball de tècnic/a 

especialista (T0003474), grup 3, CLT Q. Determinar que aquest lloc de treball és a funcionaritzar a 
la RLT en el moment que resti vacant, i quedarà catalogat com a administratiu/iva responsable, grup 
C1, nivell 22.1. 

 
19. Determinar que la categoria professional dels gestors/res interins de suport a projectes de 

finançament específic vinculats al Conveni del SOC, serà de grup A2, nivell 22.1, i estaran adscrits 

a la Unitat d’Orientació, Pràctiques i inserció Laboral. 
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V.   Nomenaments  
i cessaments 

 
V.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Noelia 
Igareda González coordinadora de Biblioteca i Infraestructures de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 

 

Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Antoni 
Verger Planells co-coordinador del Màster GLOBED de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociolgia, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Xavier 

Bonal Sarró co-coordinador del Màster GLOBED de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociolgia, amb efectes del 
dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de novembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Laila 
Darwich Soliva coordinadora Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health de la Facultat de 
Veterinària, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019. 
 

 
V.1.2. Cessaments  
 

Resolució per delegació de la rectora, d’11 de novembre de 2019, per la qual el senyor Antoni Verger Planells 

cessa com a coordinador del Màster GLOBED de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb efectes 31 
d’agost de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de novembre de 2019, per la qual la senyora Natàlia Majó 
Masferrer cessa com a coordinadora Erasmus Mundus in Science in Infectious Diseases and One Health de la Facultat 
de Veterinària, amb efectes 30 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual la senyora Margarita Bonet 
Esteva cessa com a coordinadora del Grup de Debat i Argumentació de la Facultat de Dret, amb efectes 19 de 

novembre de 2019. 
 
 

V.2. Escoles adscrites i vinculades   
[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Nomenaments 

 
Resolució de la rectora, de 5 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Carlos Broto Blanco, 
catedràtic del Departament de Matemàtiques, representant a l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual nomena la senyora Sabiniana San Rafael 
Gutiérrez, coordinadora del Grau d’Infermeria, representant i delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona al 
Patronat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. 

 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Albert Selva O’callaghan, 
director del Departament de Medicina, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Escola 
Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual nomena la senyora Mariela Aguayo González, 
secretària del Departament d’Infermeria, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de 

l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. 
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Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Salvador Navarro Soto, 
coordinador del Grau de Medicina, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Acadèmic de 
l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 

 
Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual nomena la senyora M. Dolors Bernabeu 
Tamayo, directora del Departament d’Infermeria, representant i delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona 
al Consell Acadèmic de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Jordi Casademont Pou, 

coordinador de la Unitat Docent de Sant Pau, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de 
l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Juan Leyva Moral, 
coordinador del primer curs del Grau d’Infermeria, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell 
Acadèmic de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 

 

Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual nomena la senyora M. Dolors Bernabeu 
Tamayo, directora del Departament d’Infermeria, representant i delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona 
al Patronat de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau. 
 
V.2.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual la senyora Montserrat Solanas Garcia cessa 
com a representant i delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual el senyor Miquel Sabrià Leal cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 
Gimbernat. 

 

Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual el senyor Albert Badia Sancho cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia 
Gimbernat. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual la senyora Immaculada Ponsa Arjona cessa 

com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Acadèmic de l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 
 
Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual la senyora Anna Maria Bassols Teixidó cessa 
com a representant i delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Acadèmic de l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 
 

Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual el senyor Jaime Juan Ferrer Sancho cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell Acadèmic de l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa. 

 
Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual el senyor Carlos Guarner Aguilar cessa com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant 
Pau. 

 
Resolució de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual el senyor Antonio Escartín Siquier cessa com 
a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Patronat de l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant 
Pau. 
 
 

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

 
V.3.1. Nomenaments 
 

Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Rafael Arenas García secretari 
del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 23 d’octubre de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 15 de novembre de 2019, per la qual nomena la senyora María del Carmen Navarro 
Villanueva coordinadora de Tercer Cicle i de Relacions Exteriors del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 

23 d’octubre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Juan Antonio Baeza Labat 
director del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes del dia 19 de novembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor David Gabriel Buguña 

responsable d’Ordre Intern del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes del dia 19 de 
novembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual nomena la senyora Teresa Gea Leiva 
sotscoordinadora del Pla Docent del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes del dia 
19 de novembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual nomena el senyor Antoni Sánchez Ferrer 
secretari del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes del dia 19 de novembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Eliseo 
Sierra Noguero coordinador de Biblioteca i de Comunicació del Departament de Dret Privat, amb efectes del dia 23 
d’octubre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Mercè 
Jariot Garcia coordinadora de la Unitat de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació del Departament de 
Pedagogia Aplicada, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 8 de novembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Anna 
Gavarró Algueró coordinadora del Doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge del Departament de Filologia Catalana, 

amb efectes del dia 16 de juliol de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de novembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Roser 
Martínez Quirante coordinadora de la Unitat de Dret Administratiu del Departament de Dret Públic i de Ciències 
Historicojurídiques, amb efectes del dia 28 d’octubre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor 

Josep Mª Perceval Verde vicedirector de Docència i de Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de 
la Comunicació, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Xavier 
Fontich Vicens coordinador del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura del 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 1 d’octubre de 
2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Jordi 

Bartolomé Filella representant de la Unitat Agricultura del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, amb 
efectes del dia 6 de maig de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Xavier 

Font Segura responsable de Comunicació del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes 
del dia 19 de novembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 28 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Joaquim 
Casellas Vidal representant de la Unitat Genètica i Millora Animal del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, 
amb efectes del dia 6 de maig de 2019. 
 

 
V.3.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual el senyor Gregorio Álvaro Campos cessa com 

a secretari del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes 18 de novembre de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual el senyor Juan Antonio Baeza Labat cessa 
com a encarregat d’Ordre Intern del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes 18 de 
novembre de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual el senyor Francisco Valero Barranco cessa 
com a director del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb efectes 18 de novembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2019, per la qual el senyor Rafael Arenas García 
cessa com a coordinador de Biblioteca i de Comunicació del Departament de Dret Privat, amb efectes 22 d’octubre 

de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de novembre de 2019, per la qual la senyora Montserrat Rodríguez 
Parrón cessa com a coordinadora de la Unitat de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació del Departament 
de Pedagogia Aplicada, amb efectes 30 de setembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 21 de novembre de 2019, per la qual el senyor José Manuel Pérez 

Tornero cessa com a vicedirector de Docència i de Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes 30 d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de novembre de 2019, per la qual la senyora Cristina Escobar 
Urmeneta cessa com a coordinadora del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de la Llengua i la Literatura del 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 30 de setembre de 
2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual el senyor Xavier Font Segura 
cessa com a responsable Coordinació Pàgina Web del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, amb 
efectes 18 de novembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de novembre de 2019, per la qual la senyora Teresa Gea Leiva 

cessa com a sotscoordinadora del Grau d’Enginyeria Química del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i 

Ambiental, amb efectes 18 de novembre de 2019. 
 
 

V.4. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 
V.4.1. Nomenaments 
 
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Esther Zapater Duque 

codirectora de la Càtedra “Observatori social i econòmic de la justícia (UAB-CICAC)”. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Enric Fossas Espadaler 
responsable de la Càtedra “Observatori social i econòmic de la justícia (UAB-CICAC)”. 
 
 

V.4.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2019, per la qual el senyor Julián Alonso Chamorro cessa com 
a director científic del Laboratori d’Ambient Controlat. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2019, per la qual la senyora Paz Martínez Ramírez cessa com a 

directora del Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de novembre de 2019, per la qual el senyor Jordi Coello Bonilla cessa com a 
director del Servei d’Anàlisi Química. 
 

Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2019, per la qual el senyor Enric Fossas Espadaler cessa com a 

director de la Càtedra “Observatori social i econòmic de la justícia (UAB-CICAC)”. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de novembre de 2019, per la qual la senyora Esther Zapater Duque cessa com a 

responsable de la Càtedra “Observatori social i econòmic de la justícia (UAB-CICAC)” i membre de la Comissió mixta 
de la mateixa.  
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 
VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 22 de novembre 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 Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 8023, de 13 de 

desembre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/434 

Identificador de la plaça: AAG00476 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de la religió 

Perfil investigador: Religió, diversitat, convivència i política pública 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/435 

Identificador de la plaça: AAG00479 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Bioquímica i Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: Bioenergètica (100866) 

Perfil investigador: 
Identificació i disseny de pèptids antimicrobians 
com a alternativa als antibiòtics convencionals 

 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 22 de novembre 
de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça vinculada de cossos docents universitaris 

de promoció interna, segons es detalla (BOE núm. 300, de 14 de desembre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CU/19/94 

Identificador de la plaça: ATU00226 

Categoria de la plaça: Catedràtic d'Universitat 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Medicina interna 

Departament: Medicina 

Perfil docent: 
Medicina interna; Fisiopatologia i semiologia 
clínica; Bases biològiques de la patologia 

Perfil investigador: Malalties multisistèmiques 

Destí: 
Unitat Docent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau 

 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 22 de novembre 
de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim de contracte 
laboral per ocupar plaça assistencial bàsica, segons es detalla (DOGC núm. 8023, de 13 de desembre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/430 

Identificador de la plaça: AAG00419 

Categoria de la plaça: Agregat o Agregada 

Àrea: Medicina 
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Especialitat: Neurologia 

Departament: Medicina 

Perfil docent: Neurologia 

Perfil investigador: Demències 

Destí: Hospital de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 22 de novembre 
de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça de catedràtic en règim de contracte laboral 
en promoció interna per ocupar una plaça assistencial bàsica, segons es detalla (DOGC núm. 8025, de 17 de 

desembre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/19/27 

Identificador de la plaça: AAG00342 

Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Neurologia 

Departament: Medicina 

Perfil docent: Neurologia 

Perfil investigador: Neurologia: Parkinson i trastorn del moviment 

Destí: Hospital Universitari de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, de 22 de 
novembre de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim 

de contracte laboral per ocupar plaça assistencial vinculada a la Corporació Sanitària Parc Taulí, segons es detalla 
(DOGC núm. 80207, de 19 de desembre de 2019): 
 
  

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/433 

Identificador de la plaça: AAG00408 

Categoria de la plaça: Agregat o Agregada 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Endocrinologia i Nutrició 

Departament: Medicina 

Perfil docent: Medicina i Cirurgia IV: Endocrinologia Clínica 

Perfil investigador: Recerca en endocrinologia clínica i translacional 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí 

 
Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, de 22 de 
novembre de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim 
de contracte laboral per ocupar plaça assistencial vinculada a la Corporació Sanitària Parc Taulí, segons es detalla 
(DOGC núm. 8027, de 19 de desembre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/431 

Identificador de la plaça: AAG00409 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Àrea: Cirurgia 

Especialitat: Cirurgia general i de l’Aparell Digestiu 

Departament: Cirurgia 

Perfil docent: Medicina i Cirurgia III: Cirurgia General i Digestiva 

Perfil investigador: Cirurgia Colorectal 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí 

 
Resolució de la rectora, de 22 de novembre de 2019, per la qual es convoca un concurs públic per a l’accés a 
una plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8023, de 13 de 
desembre de 2019): 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/404 
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Identificador de la plaça: AAG00375 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: 
Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia 
Oriental 

Àrea de coneixement: Estudis de l'Àsia Oriental 

Perfil docent: Gènere i societat de l’Àsia Oriental 

Perfil investigador: 
Gènere i societat de Xina. Gènere i diàspora 
xinesa 

 
 
 
Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, de 22 de 
novembre de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places vinculades de cossos docents 
universitaris per ocupar places assistencials bàsiques, segons es detalla (BOE núm. 5, de 6 de gener de 2020): 

 

Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: ATU00975 

Referència: TU/19/23 

Categoria de la plaça: Professor Titular d'Universitat 

Àrea: Dermatologia 

Especialitat: Dermatologia 

Departament: Medicina 

Perfil docent: Dermatologia Clínica 

Perfil investigador: Recerca clínica en malalties dermatològiques 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí 

 

Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: ATU00978 

Referència: TU/19/24 

Categoria de la plaça: Professor Titular d'Universitat 

Àrea: Psiquiatria 

Especialitat: Psiquiatria 

Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 

Perfil docent: 
Conducta suïcida; Trastorns de la personalitat; 

Esquizofrènia 

Perfil investigador: 
Conducta suïcida i prevenció del suïcidi; 
Epidemiologia psiquiàtrica en atenció primària; e-
Mental Health 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí 

 
Resolució de la rectora, de 22 de novembre de 2019, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8021, 
d’11 de desembre de 2019): 
 

Convocatòria núm. 2019/D/LEM/CL/4 
 

Referència de concurs: UAB-LE-8001 

Nombre de places: 1 

Departament: 
Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àmbit de coneixement: Advertising and Public Relations 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8002 

Nombre de places: 1 

Departament: Economia Aplicada 

Àmbit de coneixement: Applied economics 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8003 

Nombre de places: 1 

Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Àmbit de coneixement: Audiovisual Communication and Advertising 
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Referència de concurs: UAB-LE-8004-8005-8055 

Nombre de places: 3 

Departament: Empresa 

Àmbit de coneixement: Business 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8006 

Nombre de places: 1 

Departament: Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana 

Àmbit de coneixement: Classical Archeology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8007 

Nombre de places: 1 

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 

Àmbit de coneixement: Developmental and Educational Psychology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8008 

Nombre de places: 1 

Departament: 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Àmbit de coneixement: Didactics of Mathematics-UAB 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8009 

Nombre de places: 1 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àmbit de coneixement: Genetics 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8010 

Nombre de places: 1 

Departament: 
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia 
Oriental 

Àmbit de coneixement: German Language 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8011 

Nombre de places: 1 

Departament: Dret Privat 

Àmbit de coneixement: International Private Law 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8012 

Nombre de places: 1 

Departament: Periodisme i de Ciències de la Comunicació 

Àmbit de coneixement: Journalism 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8013 

Nombre de places: 1 

Departament: Física 

Àmbit de coneixement: 
Materials Science and Metallurgical Engineering-

UAB 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8015 

Nombre de places: 1 

Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 

Àmbit de coneixement: 
Personality, Evaluation and Psychological 
Treatment 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8016 

Nombre de places: 1 

Departament: Ciència Política i de Dret Públic 

Àmbit de coneixement: Political Science 
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Referència de concurs: UAB-LE-8017 

Nombre de places: 1 

Departament: Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 

Àmbit de coneixement: Public International Law 

 

Referència de concurs: UAB-LE-8018 

Nombre de places: 1 

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

Àmbit de coneixement: Russian Language 

 
 

VI.1.2. Resolucions  
 

Resolució de la rectora, de 4 de novembre 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. 8002, de 14 de novembre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: CL/19/23 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Fisiologia 

Departament al qual està 
adscrita: 

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Perfil docent: Fisiologia general 

Perfil investigador: 
Fisiologia; fisiopatologia de les lesions de la 
medul·la espinal 

Adjudicació: Rubèn López Vales 

 

Resolució de la rectora, de 18 de novembre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professoratlector/Tenure-eligible lecturer (ref. UAB-LE-7065) en el marc del Pla Serra Húnter, segons s’indica (DOGC 
núm. 8009, de 25 de novembre de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: UAB-LE-7065 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Àmbit de coneixement: Història del Dret i de les Institucions 

Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Adjudicació: Daniel Vallès Muñío 

 

Resolució de la rectora, de 22 de novembre 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. 8016, 
de 4 de desembre de 2019):  
 

Nombre de places: 1 

Referència: UAB-LE-7067 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Àmbit de coneixement: Immunologia 

Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Adjudicació: Aura Muntasell Castellví 

 
Resolució de la rectora, de 25 de novembre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça 

d’investigadora ordinària en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8019, de 9 de desembre de 
2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: INV/19/01 

Categoria: Investigadora ordinària 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Filologia anglesa 
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Departament al qual està 
adscrita: 

Filologia Anglesa i Germanística 

Perfil investigador: 
Early modern women’s writing – Escriptura de 
dones de la primera modernitat 

Adjudicació: Carmen Font Paz 

 
 
 

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

 
VI.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 14 de 

novembre de 2019, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 
7 places de secretari/ària de direcció, segons es detalla: 
 

Codi Nivell Destinació Horari (teòric) 

F02199 C1 22.1 Administració de Centre de Dret i Ciències Polítiques i Sociologia 09:00 – 17:30 

F00265 C1 22.1 Direcció de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 09:00 – 17:30 

F01695 C1 22.1 
Deganat de la Facultat de Ciències de l’Educació – Administració de 

Centre de CC de l’Educació i de Traducció i Interpretació 
09:00 – 17:30 

F02181 C1 22.1 
Deganat de la Facultat de Medicina – Administració de Centre de 

Medicina 
09:00 – 17:30 

F06017 C1 22.1 Àrea de Comunicació i Promoció 09:00 – 17:30 

F01047 C1 22.1 Secretaria de l’Equip de Govern – Gabinet del Rectorat 09:00 – 17:30 

F05073 C1 22.1 Administració d’Espais de la Zona Cívica 09:00 – 17:30 

 
Nota informativa del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 19 de 

novembre de 2019, en relació al procés selectiu per a la provisió de 7 places de secretari/ària de direcció segons 
la qual es notifica que la plaça identificada com F05073, secretari/ària de direcció amb destinació a l’Administració 

d’espais de la Zona Cívica, també donarà suport a la Direcció de l’Escola de Doctorat. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 de 
novembre de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a acadèmic/a, 
segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació Horari (teòric) 

F02791 A2 24.6 
Gestor/a 

acadèmic/a 

Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i 
Lletres – Administració de Centre de Lletres i 

Psicologia 
09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 de 
novembre de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de cap d’unitat (escala 

tècnica – subgrup A1), segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació Horari (teòric) 

F03503 A1 21.1 Cap d’unitat 
Unitat Tècnica i de Projectes – Servei de 

Biblioteques 
09:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 de 

novembre de 2019, per la qual es convoca concurs general per a la provisió de 9 places de l’escala d’ajudants 
d’arxius i biblioteques (subgrup A2), en adjudicació directa, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Destinació Horari (teòric) 

F01583 A2 22 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – Administració de 

Ciències de la Comunicació 
09:00 – 17:30 

F01755 A2 22 Unitat Docent Parc Taulí – Administració de Centre de Medicina 09:00 – 17:30 

F02251 A2 22 
Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Dret i de Ciències 

Polítiques i Sociologia 
09:00 – 17:30 
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F01439 A2 22 
Biblioteca de Medicina Ciències Bàsiques – Administració de Centre 

de Medicina 
13:30 – 21:00 

F01619 A2 22 Biblioteca de Veterinària – Administració de Centre de Veterinària 13:30 – 21:00 

F02715 A2 22 
Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Dret i de Ciències 

Polítiques i Sociologia 
13:30 – 21.00 

F01309 A2 22 Unitat tècnica de Projectes – Servei de Biblioteques 14:00 – 21:30 

F02473 A2 22 
Biblioteca d’Humanitats i Cartoteca General – Administració de 

Centre de Lletres i de Psicologia 
14:00 – 21:30 

F02979 A2 22 
Biblioteca Universitària de Sabadell – Administració de Serveis del 

Campus de Sabadell 
14:00 – 21:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 19 de novembre de 2019, per la qual es 
convoca concurs de lliure designació per a la provisió d’una plaça de cap d’oficina, amb destinació a l’Oficina de 
Projectes Internacionals, segons es detalla: 

 

Codi Grup CLT Nom i destinació Horari (teòric) 

L04353 1 C Cap d’oficina – Oficina de Projectes Internacionals 09:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 21 de 
novembre de 2019, per la qual es dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis, 
segons es detalla (DOGC núm. 8014, de 2 de desembre de 2019): 
 

Personal funcionari: 
 

- 1 plaça de personal funcionari de subgrup A1 

- 9 places de personal funcionari de subgrup A2 
- 7 places de personal funcionari de subgrup C1 

 
Personal laboral: 

 
- 12 places del grup professional 1 
- 2 places del grup professional 2 

- 2 places del grup professional 3 
 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 de 
novembre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu extern per confeccionar una llista de 30 persones 
per cobrir substitucions, per ordre de prelació, d’Auxiliars de Serveis (personal laboral grup 4), amb destinació a 
diferents Administracions de Centre, segons es detalla: 

 

Denominació: Auxiliar de serveis 

Grup: 4 

Complement: P 

Destinació: Diferents Administracions de Centre de la UAB 

Tipologia del contracte: Contracte temporal 

Horari: En funció de la destinació 

 
 
VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Manuel Perez-Sala Rodes, funcionari 

de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05851 a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) - 
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, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Montserrat Castillo Martínez, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01485, a la Gestió Acadèmica de Ciències - Administració 

de Ciències i Biociències. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Guadalupe Peral Uceda, funcionària 
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de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03701, a la Gestió Acadèmica de Filosofia i Lletres -Administració de 
Lletres i de Psicologia. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Marta Cantero Rebollo, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F00639, al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística -
Administració de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 

novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Garcia Garcia, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01941, al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d'Immunologia - Administració de Veterinària (Interfacultatiu). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Alba Mulero Baena, funcionària de 

l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05325 a l’Equip administratiu - Àrea d’Economia i Finances. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Raul Carruesco Marcos, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01473, a la Gestió Acadèmica de Ciències - Administració de Ciències i 
Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 

novembre 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 F04065 a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria - 
Administració de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Elvira Ulloa Padilla, 

funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04669 al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia 

i d'Immunologia - Administració de Medicina (Interfacultatiu). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Santiago Amate Camprubi, funcionari 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01711, a la Gestió Acadèmica de Ciències de l'Educació - 
Administració de Ciències de l'Educació i de Traducció i d'Interpretació. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 
novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Raquel Vidal Justicia, funcionària 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05139, a la UISAD, Psicologia Clínica i de la Salut i Psicologia Social 
- Administració de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, d’1 de 

novembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ernestina Maria Vera Jerez, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01955 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 12 de 
novembre de 2019, per la qual es concedeix al senyor Francisco J. Cuevas Ruiz l’excedència voluntària per 

incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de les Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 12 
de novembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Francisco J. Cuevas Ruiz, funcionari interí de l’escala 
tècnica, en adscripció provisional a la plaça F04417, de secretari tècnic amb destinació a l’Administració Escola de 
Postgrau. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 15 de 
novembre de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions de signatura com a gestor 
acadèmic de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, al senyor Francisco J. Cuevas Ruiz. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 
novembre de 2019, per la qual s’encarrega a la senyora Mònica Cusí Bohigas, les següents tasques de 
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responsabilitat administrativa i se li aplica, amb caràcter provisional, un complement personal de durada 
determinada fins que s’incorpori la titular del lloc de treball esmentat:  
 

 Coordinar i dur a terme l’actualització i el manteniment del Manual de Llocs de Treball i dels perfils del PAS, 
de l’aplicació d’Anàlisi de Llocs de Treball del PAS i de l’aplicació de seguiment d’activitats.  

 Participar en l’anàlisi i implementació d’estructures organitzatives de PAS.  
 Dur a terme la revisió i actualització dels continguts dels llocs de treball.  
 Gestionar les consultes i les incidències del seu àmbit de responsabilitat. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 
novembre de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Ramon Queralt Canora, amb efectes del dia 7 de novembre de 2019 fins el dia 8 de 
novembre de 2019, en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 

novembre 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 7 de novembre de 2019 fins el dia 8 de 
novembre de 2019, en torn de nit, per reforçar el servei de vigilància amb motiu de la celebració de la Festa Major 
de la UAB. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 
novembre de 2019, per la qual s’encarrega a la senyora Fernanda Cobo Medina, les següents tasques de 
responsabilitat tècnica i se li aplica, amb caràcter provisional, un complement personal de durada determinada fins 

que s’incorpori la titular del lloc de treball esmentat:  
 

 Realitzar estudis, simulacions i valoracions d’escenaris, anàlisis funcionals i de dades, i definició de 
continguts de llocs de treball per al disseny de les estructures organitzatives.  

 Participar en la implementació de les estructures organitzatives.  
 Gestionar les consultes i les incidències relacionades amb el desenvolupament de les funcions vinculades als 

estudis, i fer-ne el seguiment. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 
novembre de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Manuel García Gómez, amb efectes del dia 7 de novembre de 2019 fins el dia 8 de 
novembre de 2019, en torn de nit. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 
novembre de 2019, per la qual es concedeix al senyor Josep Hornos Arias, l’excedència voluntària, per un període 
mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys, amb efectes del dia 1 de desembre de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 
novembre de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis al senyor Gerard Basachs Cortina, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01363, amb destinació a la Vicegerència d’Economia. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 

novembre de 2019, per la qual s’encarrega a la senyora Maria Mercè Pi Palau les funcions enumerades a l’article 
16.3 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius 
mòbils del sector públic, a la UAB. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 de 
novembre de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de 
grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019 fins el dia 30 
de novembre de 2019, en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 25 de 
novembre de 2019, per la qual es concedeix al senyor Joan Morera Valls, l’excedència voluntària, per un període 

mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys, amb efectes del dia 16 de desembre de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 29 de 
novembre de 2019, per la qual s’assignen les places d’acord amb l’ordre de prelació i les preferències manifestades 

per i les aspirants, segons es detalla: 
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COGNOMS I NOM PLAÇA ASSIGNADA 

Alfonso Quintana, Jordi 
F06737 - A2 22.2 - Gestor/a de Qualitat Administració Medicina + Administració 
Lletres i Psicologia 

Bau Redón, Silvia 
F06727 - A2 22.2 - Gestor/a de Qualitat Administració Ciències de l'Educació i 
Traducció i Interpretació 

Bericat Bonet, Maria Mercè 
F00017 - A2 23.1 - Gestor/a d'Aplicacions Informàtiques (Àrea d'Economia i 
Finances) 

Caballero Romero, Maria 
Dolores 

F03905 - A2 23.1 - Gestor/a Econòmic/a de l'Escola Enginyeria 

Carrasco Caro, Carolina 
F02007 - A2 22.1 - Gestor/a Departamental del Dept. de Didàctica de la 
Matemàtica i de les Ciències Experimentals 

Ciriano Nogales, María 
Victoria 

F01663 - A2 22.1 - Gestor/a d'Afers Acadèmics de la Facultat de Ciències 
Polítiques i Sociologia 

Corredera Hidalgo, Maria 
F03179 - A2 22.3s - Gestor/a de Serveis de la Gestió Acadèmica i de Serveis de 

l'Escola Enginyeria 

Doroteo Muñoz, María 
Antonia 

F04443 - A2 22.1 - Gestor/a Departamental del Dept. de Traducció i 
d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental 

Espín López, Cristina 
F06719 - A2 22.1 - Gestor/a de Qualitat i Programes de Doctorat (Administració 

d'Espais Zona Cívica) 

Ferrer Argelich, Susana 
F04269 - A2 22.1 - Gestor/a Departamental del Dept. de Telecomunicació i 
Enginyeria de Sistemes 

García Torrado, Eva 
F01637 - A2 22.1 - Gestor/a d'Afers Acadèmics de la Gestió Acadèmica de 
Veterinària 

González Molinero, Néstor F06715 - A2 22.1 - Gestor/a Servei de Llengües 

Hernández Canossa, 
Carmen María 

F00217 - A2 22.1 - Gestor/a Servei d'Ocupabilitat 

Ibars Samaniego, Loida 
F00455 - A2 22.2s - Gestor/a de Serveis de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la 
Facultat de Traducció i Interpretació 

López Cachero, José 

Alberto 

F02005 - A2 22.1 - Gestor/a Departamental del Dept. de Didàctica de la Llengua i 

la Literatura i de les Ciències Socials 

Molón Brígido, David 
F02065 - A2 22.1 - Gestor/a Departamental del Dept. de Dret Públic i de Ciències 

Historicojurídiques 

Peiró Sales, Emma 
F06739 - A2 22.1 - Gestor/a Unitat d'Arxiu General i Oficina d'Assistència en 
Matèria de Registre (OGID) 

Pescador Ventosa, Ana F01281 - A2 22.1 - Gestor/a Unitat d'Obres, Inversions i Manteniment (ASLiA) 

Poncela Fernández, 
Encarnación 

F06725 - A2 22.3 - Gestor/a Oficina de Projectes Internacionals 

Pont Guardi, Laura 
F01431 - A2 22.1 - Gestor/a d'Afers Acadèmics de la Gestió Acadèmica de 
Medicina 

Roig Torras, Joan 
F01433 - A2 22.1 - Gestor/a de Programació Docent de la Gestió Acadèmica de 
Medicina 

Romero Prieto, Antonia 
F06735 - A2 22.2 - Gestor/a de Qualitat Administració Economia i Empresa + 
Administració Ciències de la Comunicació 

Sánchez Solís, Paloma 
F02687 - A2 23.1 - Gestor/a Departamental de la UISA Psicologia Clínica i de la 

Salut i Psicologia Social 

Tomás Granados, Oscar 
F04383 - A2 23.1 - Gestor/a Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Persona 
(Àrea de Gestió de Persones) 

Tomás Plau, Miguel 
F06191 - A2 22.1 - Gestor/a Departamental del Dept. de Periodisme i de Ciències 
de la Comunicació 

Violeta Labrador, Marta F02839 - A2 22.1 - Gestor/a Àrea de Prevenció i Assistència 

 
 

 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 29 de novembre de 
2019, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs general per a la provisió de 9 places de l’escala 
d’ajudants d’arxius i biblioteques. 
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