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

 
 

 
I.1. Consell Social 

[tornar a l’índex] 
 

 
Acord 70/2019, de 10 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 22 d'octubre de 2019. 
  
 
Acord 71/2019, de 10 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost tal i com es va 
acordar en sessió plenària de 19 de desembre de 2018. 
 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019 presentat per la Gerència. 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 120/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 15 de novembre, en virtut del 
qual es pren l’acord següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del 
pressupost de la UAB de l’any 2019 i de la seva tresoreria en els termes exposats en la part expositiva d’aquest 
acord; 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2019 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
     
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 15 de 
novembre de 2019. 
 
 
Acord 72/2019, de 10 de desembre, del Plenari 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. 
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Vist l’acord 90/2019 pres a la reunió del Consell de Govern de 30 d’octubre de 2019 en virtut del qual s’acorda el 
document “Criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost de la  UAB del 2020”. 
 
Vist l’acord CE 121/2019 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de novembre de 2019, 
en virtut del qual 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
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 a la Gerència que elabori la proposta d’avantprojecte de pressupost de la UAB per 2020, d’acord 
amb els criteris per a la seva elaboració un cop aprovats pel Consell Social. 
 
3)    Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el present acord. 
 
 
Acord 73/2019, de 10 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el que disposen  les Bases d’execució del Pressupost 2019 de la UAB aprovat pel Consell Social el 17 de 
desembre de 2018 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: “La vigència d'aquestes bases és la mateixa 
que la del Pressupost de 2019, prorrogable fins a l'aprovació dels pressupostos següents”. 
 
Vist que per raons de necessitat de calendari els punts previstos de tractar en el Ple de 17 de desembre de 2019 
passen a tractar-se en la nova data de reunió plenària de 10 de desembre, que la Comissió Econòmica del mes de 
desembre està fixada pel dia 13 de desembre de 2019 i que per raons justificades no és factible realitzar-la abans 
del dia 10 de desembre. Vist, en el marc exposat, l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social de la UAB el qual, entre d’altres, estableix que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons 
justificades, el president o la presidenta de la comissió pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels 
assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article es tractin directament al Ple”. 
 
Vist l’acord PLE 72/2019 pres en la sessió plenària de 10 de desembre, en virtut del qual s’aproven els Criteris Bàsics 
per a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2020. 
 
Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió del Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 en 
relació a la proposta de document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del 
pressupost UAB 2020”. 
 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant, l’acord 
PLE 90/2017 que es proposa resta subjecte a l’acord del Consell de Govern. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda: 
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1)    Aprovar el document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost 
UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
3)    Comunicar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el present acord. 
  
 
Acord 74/2019, de 10 de desembre, del Plenari 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 del Ple 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 97/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 30 d’octubre de 2019 en virtut del qual s'acorda autoritzar 
la formalització del contracte de llicència entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa LOCTIO, S.L., com a 
llicenciatària. 
 
Vist l’acord CE 119/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de novembre de 2019, en virtut 
del qual 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 el 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda : 
 
1)    Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, com a llicenciant, i l’empresa 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. 
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3)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 75/2019, de 10 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centro Superior de Investigaciones Científicas, són cotitulars, en 
un 42% i 58%, respectivament, dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual d’una obra audiovisual 
videogràfica multimèdia 360º de l’entorn de desenvolupament de realitat virtual del jaciment neolític La Draga. 
L’autoria corresponent a la titularitat de la UAB és reconeix als següents investigadors: Raquel Piqué Huerta (10%), 
Núria Morera Noguer (8%), Ivan Campana (8%), Antoni Palomo Pérez (8%) i Juan Anton Barceló (8%). 
 
Atesa la voluntat de formalitzar un contracte de llicència entre la UAB i el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, com a llicenciants, i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, com a llicenciatària, en virtut del qual els 
llicenciants atorguin una llicència gratuïta sense exclusivitat, en l’àmbit geogràfic d’Espanya, per al seu ús a les 
instal·lacions del Museu, exposicions itinerants, fires i altres esdeveniments de difusió per un període màxim de 10 
anys. 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 8/11/2019 (Document 
1). 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’. 
  
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
  
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets 
sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las 
mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o 
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist que per raons de necessitat de calendari els punts previstos de tractar en el Ple de 17 de desembre de 2019 
passen a tractar-se en la nova data de reunió plenària de 10 de desembre, que la Comissió Econòmica del mes de 
desembre està fixada pel dia 13 de desembre de 2019 i que per raons justificades no és factible realitzar-la abans 
del dia 10 de desembre. Vist, en el marc exposat, l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social de la UAB el qual, entre d’altres, estableix que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons 
justificades, el president o la presidenta de la comissió pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels 
assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article es tractin directament al Ple”. 
 
Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió del Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 en 
relació a: PRIMER. Autoritzar la formalització del contracte entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, com a llicenciants, i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, com a 
llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència gratuïta sense exclusivitat, en l’àmbit geogràfic 
d’Espanya, per al seu ús a les instal·lacions del Museu, exposicions itinerants, fires i altres esdeveniments de difusió 
per un període màxim de 10 anys; SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves 
competències; TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord 
primer; QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant, l’acord 
PLE 75/2019 que es proposa resta subjecte a l’acord del Consell de Govern. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
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1)    Autoritzar la formalització del contracte entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas, com a llicenciants, i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, com a llicenciatària, en virtut 
del qual els llicenciants atorguin una llicència gratuïta sense exclusivitat, en l’àmbit geogràfic d’Espanya, per al seu 
ús a les instal·lacions del Museu, exposicions itinerants, fires i altres esdeveniments de difusió per un període màxim 
de 10 anys. 
     
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 76/2019, de 10 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili, la Institució Catalana de Recerca i 
Estudis Avançats i l’Institut Català d’Investigació Química, són cotitulars, en un 0,75%, 35%, 5% i 59,25%, 
respectivament, dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual d’un programari informàtic denominat ioChem-
BD que permet l’emmagatzemament, visualització i la gestió d’experiments de química computacional on el doctor 
Feliu Maseras, professor de la UAB adscrit a l’ICIQ consta com a autor. 
  
Atesa la voluntat dels titulars dels drets d’explotació de distribuir el codi de forma gratuïta i oberta a través del 
sistema open source per tal de posicionar el programari com a eina clau en la gestió d’aquestes dades. 
  
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25/11/2019 
(Document 1). 
  
Atès l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, que estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’. 
  
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
  
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets 
sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las 
mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o 
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist que per raons de necessitat de calendari els punts previstos de tractar en el Ple de 17 de desembre de 2019 
passen a tractar-se en la nova data de reunió plenària de 10 de desembre, que la Comissió Econòmica del mes de 
desembre està fixada pel dia 13 de desembre de 2019 i que per raons justificades no és factible realitzar-la abans 
del dia 10 de desembre. Vist, en el marc exposat, l’article 22.1 del Reglament d’organització i funcionament del 
Consell Social de la UAB el qual, entre d’altres, estableix que “En cas que la comissió no es pugui reunir per raons 
justificades, el president o la presidenta de la comissió pot determinar, per raons d’urgència, que qualsevol dels 
assumptes previstos en els apartats a i b d’aquest article es tractin directament al Ple”. 
  
Vista la proposta d’acord que està prevista tractar en la reunió del Consell de Govern de 4 de desembre de 2019 en 
relació a: PRIMER. Autoritzar la distribució el codi del programari informàtic denominat ioChem-BD de forma gratuïta 
i oberta a través del sistema open source per tal de posicionar el programari com a eina clau en la gestió d’aquestes 
dades; SEGON. Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències; TERCER. 
Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; QUART. Comunicar 
els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Prenent en consideració que la reunió del Consell de Govern està pendent de dur-se a terme, i que, per tant, l’acord 
PLE 78/2019 que es proposa resta subjecte a l’acord del Consell de Govern. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
1)    Autoritzar la distribució el codi del programari informàtic denominat ioChem-BD de forma gratuïta i oberta a 
través del sistema open source per tal de posicionar el programari com a eina clau en la gestió d’aquestes dades. 
     
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 77/2019, de 10 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
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. 
 
Vistos els criteris acordats per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en els que queda encabida la 
proposta de creació d’un títol de màster universitari. 
 
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 l’acord 94/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB de 30 d’octubre de 2019, en virtut del qual s’acorda 
aprovar la creació del títol de màster universitari Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (especialitat matemàtiques). 
Vist l’acord CA 39/2019 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de 13 de novembre de 2019, en virtut 
del qual s’acorda informar favorablement el 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 el 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. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar la creació del títol de màster universitari en 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. 
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Acord 78/2019, de 10 de desembre, del Plenari 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 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. 
 
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, en virtut del qual s’acorda 
aprovar la creació dels títols de veterinari resident en Urgències i Medicina Intensiva i en Wildlife Population Health. 
 
Vist l’acord CA 40/2019 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 13 de novembre de 2019, 
en virtut del qual s’acorda informar favorablement el 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. 
 
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 : 
 
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. 
 
 
Acord 79/2019, de 10 de desembre, del Plenari 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, 
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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 (document 1). 
 
Vist l’acord CSU 04/2019 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social d’11 de novembre de 2019, en 
virtut del qual 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. 
 
Vist l’acord CE 124/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de novembre de 2019, en virtut 
del qual s’acorda al modificació de crèdit del pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2019 
per un import de 9.642,49 euros. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda  
 
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 80/2019, de 10 de desembre, del Plenari 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 en l’àmbit Universitat-empresa, d’acord amb el que consta en el 
document 1, document 2 i 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. 
 
Vista la disponibilitat pressupostària corresponent a l’any 2020 pel que fa a l’àmbit Societat-Universitat, que s’estima 
en 42.800 euros. 
 
Vist l’acord CSU 05/2019 pres per la Comissió Societat-Universitat del Consell Social d’11 de novembre, en virtut 
del qual s’acorda informar favorablement el 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 
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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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar donar continuïtat, en l’any 2020, a les actuacions següents: 
 
a)    Destinar 6.000 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, 6.750 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. 
 
 
Acord 81/2019, de 10 de desembre, del Plenari 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 
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 i document 2, document 3 i document 4. 
 
Vista la disponibilitat pressupostària corresponent a l’any 2020 pel que fa a l’àmbit Societat-Universitat, que s’estima 
en 29.118 euros. 
 
Vist l’acord CUE 07/2019 pres per la Comissió Universitat-Empresa reunida l’11 de novembre de 2019, en virtut del 
qual s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar destinar, 
en l’any 2020, 4.500 euros per a l’acte de 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 
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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 projectes 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) Comunica 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 punts 4 i 5 d’aquest acord al 
vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics i al vicegerent de Recerca de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar destinar, en l’any 2020, 4.500 euros per a l’acte de 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. 
 
 
Acord 82/2019, de 10 de desembre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 7.4 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 93/2019 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 d’octubre, en virtut del qual s’aprova 
la creació de la Comissió d’Igualtat, delegada del Consell de Govern, així com la seva composició i competències, i 
que en la composició de la Comissió es contempla que en formi part una persona en representació del Consell Social. 
 
Vista la proposta del president del Consell Social de la UAB, d’acord amb la senyora Maria Isabel Ayné Domingo, de 
proposar l’acord de nomenament de la senyora Maria Isabel Ayné Domingo com a representant del Consell Social 
de la UAB en la Comissió d’Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, delegada del Consell de Govern. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents continguts en la part expositiva, 
 
S'acorda  
 
1)    Aprovar el nomenament de la senyora Maria Isabel Ayné Domingo com a representant del Consell Social de la 
UAB en la Comissió d’Igualtat de la Universitat Autònoma de Barcelona, delegada del Consell de Govern de la UAB. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, responsable de les polítiques d’igualtat de 
gènere de la UAB, i al secretari general de la UAB. 
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I.2. Comissions del Consell Social 
 
 
I.2.1. Comissió Econòmica 

[tornar a l’índex] 
 
 
Acord 127/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
S'acorda : 
 
1. Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 15 de novembre de 2019. 
 
 
Acord 128/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la proposta presentada per la vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa als preus dels estudis 
de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
corresponents al curs 2020-2021 (document 1). 
 
Atès que els consells socials de les universitats públiques poden diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell 
d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus fixats per aquest Decret per a l’ensenyament 
de què es tracti i fins el 100% del seu cost, sens perjudici del que prevegin els acords i els convenis o tractats 
internacionals en aquesta matèria i la resta de la normativa vigent. 
 
Atès que el Consell Social de la UAB, a l’empara del Decret de preus públics, ha establert, durant els darrers anys 
acadèmics, la diferenciació del preu dels crèdits per als estudiants estrangers no residents que no siguin membres 
de la Unió Europea. 
 
Vist l’article 89.i) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3.c) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar, per al curs 2020-2021, els preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que 
no siguin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, d’acord amb el que consta en el document 1, els quals 
estan condicionats al que disposi el Decret que regularà els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques 
de Catalunya per al curs 2020-2021. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal 
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 129/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a les tarifes del programa UAB 
Barcelona Summer School de l’any 2020 (document 1). 
 
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S'acorda : 
 
1)    Aprovar les tarifes del programa UAB Barcelona Summer School per a l’any 2020, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 
2)    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal 
que es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 130/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
serveis científicotècnics següents: Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció; Laboratori de Luminescència 
i Espectroscòpia de Biomolècules; Servei d’Anàlisi Química; Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i 
Citometria; Servei de Difracció de Raigs X; Servei d’Estabulari; Servei d’Estadística Aplicada; Servei de Genòmica i 
Bioinformàtica; Servei de Granges i Camps Experimentals; Servei de Microscòpia; Servei Planta de Tecnologia dels 
Aliments; Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural; Servei de Ressonància Magnètica Nuclear; Unitat Tècnica 
de Protecció Radiològica. 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2020 dels Serveis Científicotècnics següents:  
 
a)    Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b)    Laboratori de Luminescència i Espectroscòpia de Biomolècules, d’acord amb el que consta en el document 2. 
c)    Servei d’Anàlisi Química, d’acord amb el que consta en el document 3. 
d)    Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d’Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document 4. 
e)    Servei de Difracció de Raigs X, d’acord amb el que consta en el document 5. 
f)    Servei d’Estabulari, d’acord amb el que consta en el document 6. 
g)    Servei d’Estadística Aplicada, d’acord amb el que consta en el document 7. 
h)    Servei de Genòmica i Bioinformàtica, d’acord amb el que consta en el document 8. 
i)    Servei de Granges i Camps Experimentals, d’acord amb el que consta en el document 9. 
j)    Servei de Microscòpia, d’acord amb el que consta en el document 10. 
k)    Servei Planta de Tecnologia dels Aliments, d’acord amb el que consta en el document 11. 
l)    Servei de Proteòmica i de Biologia Estructural d’acord amb el que consta en el document 12. 
m)    Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, d’acord amb el que consta en el document 13. 
n)    Unitat Tècnica de Protecció Radiològica, d’acord amb el que consta en el document 14. 
 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 131/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes dels 
laboratoris de prestació de serveis següents: Centre de Serveis AFIN; Equip de Desenvolupament Organitzacional 
(EDO-SERVEIS); Laboratori d’Especiació Química; Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables; Laboratori d’Anàlisis 
Palinològiques; Laboratori d’Anàlisi d’Indicadors Hormonals, d’Estrès, Benestar i Reproducció Animal; Laboratori de 
Bioseguretat Alimentària; Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques (LMT); Laboratori de Muntatge de 
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Prototips Eletrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES);  Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC); 
Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. Servei d’Eye-tracking (LAB-TTAV); Laboratori Veterinari 
de Diagnosi de Malalties Infeccioses; Planta Pilot de Fermentació; Servei d’Anàlisi de Fàrmacs;  Servei d'Avaluació 
Mutagènica;  Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ); Servei d’Investigacions Neurobiològiques BRAINSTAIN; 
Servei de Bioquímica Clínica Veterinària; Servei de Datació per Triti i Carboni 14; Servei de Diagnòstic de Patologia 
Veterinària (SDPV); Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos; Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA); Servei 
de Psicologia i Logopèdia (SPL); Servei Forènsic Ambiental; Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia; Serveis 
Integrats de l’Animal de Laboratori (SIAL); Unidad de Producción de Vectores (UPV); i  Unitat de Patologia Murina i 
Comparada. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2020 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
 
a)       Centre de Serveis AFIN, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b)       Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO-SERVEIS), d’acord amb el que consta en el document 2. 
c)       Laboratori d’Especiació Química, d’acord amb el que consta en el document 3. 
d)       Laboratori d’Anàlisi d’Isòtops Estables, d’acord amb el que consta en el document 4. 
e)       Laboratori d’Anàlisi Palinològiques, d’acord amb el que consta en el document 5.   
f)       Laboratori d’Anàlisi d’Indicadors Hormonals, d’Estrès, Benestar i Reproducció Animal, d’acord amb el que 
consta en el document 6. 
g)       Laboratori de Bioseguretat Alimentària, d’acord amb el que consta en el document 7. 
h)       Laboratori de Mesures Magnètiques i Tèrmiques (LMT) , d’acord amb el que consta en el document 8. 
i)       Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LaMPES), d’acord amb el que 
consta en el document 9. 
j)       Laboratori de Referència d’Enzimologia Clínica (LREC), d’acord amb el que consta en el document 10. 
k)       Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual. Servei d’Eye-tracking (LAB-TTAV), d’acord amb el 
que consta en el document 11. 
l)       Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses, d’acord amb el que consta en el document 12. 
m)       Planta Pilot de Fermentació, d’acord amb el que consta en el document 13.  
n)       Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document 14. 
o)       Servei d'Avaluació Mutagènica, d’acord amb el que consta en el document 15. 
p)       Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ) , d’acord amb el que consta en el document 16. 
q)       Servei d’Investigacions Neurobiològiques BRAINSTAIN, d’acord amb el que consta en el document 17. 
r)       Servei d’Hematologia Clínica Veterinària (SHCV), d’acord amb el que consta en el document 18. 
s)       Servei de Datació per Triti i Carboni 14, d’acord amb el que consta en el document 19. 
t)       Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària (SDPV) , d’acord amb el que consta en el document 20. 
u)       Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos, d’acord amb el que consta en el document 21. 
v)       Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) , d’acord amb el que consta en el document 22. 
w)       Servei Forènsic Ambiental, d’acord amb el que consta en el document 23. 
x)       Servei Veterinari de Bacteriologia i Micologia, d’acord amb el que consta en el document 24. 
y)       Serveis Integrats de l’Animal de Laboratori (SIAL), d’acord amb el que consta en el document 25. 
z)    Unidad de Producción de Vectores (UPV) , d’acord amb el que consta en el document 26. 
aa)    Unitat de Patologia Murina i Comparada, d’acord amb el que consta en el document 27. 
 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
 Acord 132/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes d’altres 
estructures de recerca de la UAB per a l’any 2020 següents: Servei d’Estabulari de Ratolins SER-CBATEG, Comissió 
d’ètica en Experimentació Animal CEEAH-UAB i Òrgan habilitat de la CEEAH-UAB. 
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Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2020 d’altres estructures de recerca de la UAB  següents: 
     
a)    Servei d’Estabulari de ratolins SER-CBATEG, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b)    Comissió d’Ètica en Experimentació Animal CEEAH-UAB, d’acord amb el que consta en el document 2. 
c)    Òrgan habilitat de la CEEAH- UAB, d’acord amb el que consta en el document 3. 
 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 133/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les tarifes de 
l’Institut de Neurociències de la UAB per a l’any 2020 (document 1). 
 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar les tarifes per a l’any 2020 de l’Institut de Neurociències de la UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
2)    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 134/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la proposta de la Vicegerent d’Economia en relació a les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB per a 
l’exercici 2020 (document 1). 
 
Vist el document intern de proposta de tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB per a l’exercici 2020, que explica 
els canvis de tarifes respecte l’any anterior (document 2) 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Atès l’acord número CE 68/2019 que deixa sense efecte l’acord 16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del 
Consell Social de 19 de juny. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'aprova : 
 
1)    Aprovar les tarifes del Servei d’Activitat Física de la UAB corresponents a l’exercici 2020, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
2)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia i al director del Servei d’Activitat Física, per tal que es 
duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 135/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vista la recomanació de la Sindicatura de Comptes, en el seu informe 1/2006, sobre l’establiment d’un pla anual 
d’auditories que sigui aprovat pel Consell Social, i la proposta de la Gerència de la UAB d’actuar en aquest sentit. 
 
Vista la proposta de planificació d’auditories internes per l’any 2020 que presenta la Gerència (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar que la UAB dugui a terme les auditories internes següents en l’any 2020:  
  
    Auditoria d’òrgans territorials col·legiats.  
    Auditoria d’adscripció del PDI als Centres de Recerca externs. 
    Auditoria de compliment del pla docent (curs 2020/2021). 
    Auditoria ISO 9001 del Servei de Biblioteques. 
    Auditoria dels encàrrecs de col·laboració (Article 83). 
 
2)    Comunicar aquest acord al gerent i a la cap de l’Àrea d’Organització i Planificació de la UAB, als efectes de les 
gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 136/2019, de 13 de desembre, 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 de novembre 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 de novembre 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 137/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
 Exposició de motius 
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Vist el Certificat emès en data 31 d’octubre pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per 
atendre la despesa corresponent a la 2ª pròrroga de la contractació número 71/2016 de servei de cura, manipulació 
i gestió dels ratolins del Servei d’Estabulació del CBATEG de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1). 
 
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 25 de novembre de 
2019, en virtut del qual s’acorda: 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, que s’annexa; SEGON. Elevar aquest acord al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar els responsables dels àmbits econòmics 
dins de 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 i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la segona pròrroga de la contractació número 
71/2016 relativa al servei de cura, manipulació i gestió de ratolins del Servei d’Estabulació del CBATEG de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1.  
 
2)    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
 
3)    Comunicar aquest acord al cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
  
 
Acord 138/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat emès en data 12 de novembre pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient 
per atendre la despesa corresponent a la contractació número 43/2019 del subministrament de la llicència per al 
desplegament de productes Oracle de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1). 
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. 
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Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.  
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 25 de novembre de 
2019, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació 
número 43/2019 subministrament de la llicència per al desplegament de productes ORACLE, que s’annexa; SEGON. 
Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als 
responsables els 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 i documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 
1)    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la  contractació número 43/2019 del 
subministrament de la llicència per al desplegament de productes Oracle de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
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 139/2019, de 13 de desembre, 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/3081/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i als 
terminis de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2018. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que 
un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de recerca del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 
Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 
obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 
 
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
gestió del professorat de la UAB (document 1). 
 
Vist l’acord pres pel Consell de Govern de 4 de desembre 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 recerca per al personal docent i investigador funcionari 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 exerceixin les seves competències; TERCER. Comunicar el present acord a l’Àrea de Gestió de les 
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Persones, per tal que portin a terme 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 autonòmics per mèrits de recerca 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 140/2019, de 13 de desembre, 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 tercer 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 tercer trimestre de l’exercici 2019. 
  
 
 Acord 141/2019, de 13 de desembre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Sindicatura de Comptes de Catalunya, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord 
amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha emès l’informe de fiscalització 
12/2018-D, relatiu a les entitats participades per la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’exercici 
2017. 
 
Atès que en data 6 de novembre de 2019 el Consell Social ha rebut l’informe de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes núm. 12/2018D, relatiu entitats participades corresponent a l’exercici 2017 (document 1). 
 
Vistes les al·legacions realitzades per la UAB i trameses a la Sindicatura de Comptes en el mes de novembre de 
2019 (document 2), per a les quals resta el tràmit formal que siguin incorporades en l’informe 12/2018D per part 
de la Sindicatura de Comptes. 
 
Vist l’article 28.4.d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
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La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’informe 12/2018-D de la Sindicatura de 
Comptes en relació a l’agregat de les universitats públiques de Catalunya corresponent a l’any 2017. 
 
 
 
 
I.3. Claustre 

[tornar a l’índex] 
 

 
Acord  4/2019, de 17 de desembre de 2019, del Claustre pel qual s'acorda aprovar les actes de les sessions 
anteriors dels dies 18 de desembre de 2018, 27 de febrer de 2019, 30 de maig de 2019 i 21 d’octubre de 2019. 
 
 
Acord  5/2019, de 17 de desembre de 2019, del Claustre pel qual s'acorda aprovar l'informe anual de la 
rectora sobre les línies generals de la política de la Universitat. [Document] 
 
 
 
I.4. Consell de Govern 

[tornar a l’índex] 
 

 
 
Acord  103/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
Aprovar les actes de les sessions anteriors dels dies 30 d’octubre i 26 de novembre de 2019.  
 
 
Acord  104/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vist el que disposa l’article 38 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa a la pròrroga 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
 
Vist l’article 33 del Decret-Legislatiu 3/2002, text refós de Finances Públiques de la Generalitat de Catalunya, pel 
que fa a la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès el que disposen  les Bases d’execució del Pressupost 2019 de la UAB aprovat  per acord del Consell Social en 
data 19 de desembre de 2018 i d’acord amb la seva disposició final única que diu: 

 
“La vigència d'aquestes bases és la mateixa que la del Pressupost de 2019, prorrogable fins a l'aprovació 
dels pressupostos següents.” 

 
Vist que el Consell de Govern de la UAB va aprovar en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2019 els Criteris 
Bàsics per a l’elaboració del pressupost de l’exercici de 2019. 
 
Vist l'article 3, lletra  l) del Reglament del Consell de Govern segons redacció donada  per l’acord de  10 de desembre 
de 2013, pel que fa a les competències de l’esmentat òrgan relatives  a l’aprovació del pressupost anual. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a proposta del vicerector d’Economia i Campus  el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació 
del pressupost UAB 2020”,  que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar al Consell Social l’acord anterior per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

http://www.uab.cat/doc/Informe_rectora_Claustre_17desembre2019
http://www.uab.cat/doc/Criteris_prorroga_pressupost_2020
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QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  105/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vist que en data 4 de juliol de 2019 el Consell de Govern va aprovar el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, Quadrienni 2019-2023.  
 
Vist que el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona preveu en l’Eix 4. de 
Participació i representació paritària en la comunitat universitària, l’objectiu estratègic 4.1 per Promoure la 
participació i la representació equilibrada i el lideratge de les dones en els òrgans de govern, preveu l’ampliació de 
la normativa de la UAB sobre la representació equilibrada de dones i homes als equips de direcció dels departaments 
i els instituts de recerca, com a objectiu operatiu 2. 
 
Vist que l’actual normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de representació equilibrada de 
dones i homes i sobre l’Observatori per la Igualtat, aprovada per acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012, 
preveu en el títol I relatiu a la Representació equilibrada de dones i homes a l’equip de govern  i als equips de 
deganat o direcció de facultats i escoles, article 2 lletra c: En la mesura del possible i atenent a les característiques 
de cada àmbit, als equips de direcció dels departaments.  
 
Vist que per traslladar l’objectiu recollit en el IV Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la Universitat Autònoma 
de Barcelona abans esmentat, cal modificar l’esmentada normativa.  
 
Vist el què disposa l’article 3 i concordants del Reglament de Consell de Govern Aprovat per acord del Consell de 
Govern de 26 de febrer de 2004 i modificat pels acords de 2 de març de 2011, 13 de juliol de 2011, 25 d’abril de 
2012 i 10 de desembre de 2013.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de 
representació equilibrada de dones i homes i sobre l’Observatori per la Igualtat, aprovada per acord de Consell de 
Govern de 25 d’abril de 2012, substituint el redactat de l’actual del Títol I “Representació equilibrada de dones i 
homes a l’equip de govern  i als equips de deganat o direcció de facultats i escoles” per “Representació equilibrada 
de dones i homes a l’equip de govern i als equips de deganat o direcció de facultats, escoles,  departaments i instituts 
d’investigació propis”. 
 
SEGON. Aprovar la modificació de la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de representació 
equilibrada de dones i homes i sobre l’Observatori per la Igualtat, aprovada per acord de Consell de Govern de 25 
d’abril de 2012, substituint el redactat de l’actual article 2 lletra c quan preveu “en la mesura del possible i atenent 
a les característiques de cada àmbit, als equips de direcció dels departaments” per “Els equips de direcció dels 
departaments i dels instituts universitaris d’investigació propis formats de conformitat amb el què disposi els seus 
reglaments i atenent a les característiques de cada àmbit”.  
 
TERCER. Aprovar la modificació de la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en matèria de 
representació equilibrada de dones i homes i sobre l’Observatori per la Igualtat, aprovada per acord de Consell de 
Govern de 25 d’abril de 2012, afegint un apartat 3 en l’article 3 amb la redacció següent: “Els equips de direcció 
formats per tres o quatre persones es considerà que la presència és equilibrada quan els dos sexes estiguin 
representats”. [Normativa amb les modificacions incorporades] 
 
QUART. Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  106/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 

http://www.uab.cat/doc/Mod_nor_representacio_equilibrada_dones_homes_CG041219
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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. 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2019 la Comissió d’Economia i Organització de la UAB va informar 
favorablement de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció 
Vist l'article 3, lletra d)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia ai Campus, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMERA.  Aprovar de la modificació de la Normativa en matèria de càrrecs acadèmics de gestió i de direcció de 
la UAB, que s'annexa. [Document] 
 
SEGONA. Encarregar el vicerector d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 
TERCERA. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  107/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
El Consell de Govern de la UAB va aprovar en data 8 de juliol de 2004 el Reglament del Departament de Departament  
de Pedagogia Sistemàtica i Social, modificat també per acord del Consell de Govern de data 27 de setembre de 
2016. 
 
En data 13 de novembre de 2019, el Consell de Departament ha aprovat la proposta de modificació del nom del  
Departament en el sentit que passi a denominar-se  Departament de Teories de l’Educació i Pedagogia Social. 
 
D'acord amb els articles 20 i 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern l'aprovació del canvi de 
nom d'un departament.  
 
De conformitat amb l’article 20.5 dels Estatuts de la UAB correspon obrir un termini de 15 dies per tal que les 
facultats, escoles, departaments, instituts universitaris d'investigació i personal acadèmic afectats presentessin, si 
ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la proposta de canvi de nom del Departament  de Pedagogia 
Sistemàtica i Social que les facin arribar a la Secretaria General.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 
adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Obrir un termini de 15 dies per tal que les facultats, escoles, departaments, instituts universitaris 
d'investigació i personal acadèmic afectats presentin, si ho consideren convenient, al·legacions motivades sobre la 
proposta de canvi de nom del Departament  de Pedagogia Sistemàtica i Social i, eventualment, que es facin arribar 
a la Secretaria General.  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Normativa_carrecs_academics_gestio_direccio_CG041219
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SEGON. Comunicar el present acord als departaments, instituts universitaris d'investigació, facultats i escoles i 
personal acadèmic del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social. 
 
 
Acord  108/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i el CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, 
són cotitulars, en un 42% i 58%, respectivament, dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual d’una obra 
audiovisual videogràfica multimèdia 360º de l’entorn de desenvolupament de realitat virtual del jaciment neolític La 
Draga. L’autoria corresponent a la titularitat de la UAB és reconeix als següents investigadors: Raquel Piqué Huerta 
(10%), Núria Morera Noguer (8%), Ivan Campana (8%), Antoni Palomo Pérez (8%) i Juan Anton Barceló (8%).  
 
Atesa la voluntat de formalitzar un contracte de llicència entre la UAB i el CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS, com a llicenciants, i el MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA, com a llicenciatària, en virtut del 
qual els llicenciants atorguin una llicència gratuïta sense exclusivitat, en l’àmbit geogràfic d’Espanya, per al seu ús 
a les instal·lacions del Museu, exposicions itinerants, fires i altres esdeveniments de difusió per un període màxim 
de 10 anys.  
  
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 8/11/2019. 
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets 
sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las 
mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o 
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar la formalització del contracte entre la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA i el CENTRO 
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, com a llicenciants, i el MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA, 
com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència gratuïta sense exclusivitat, en l’àmbit 
geogràfic d’Espanya, per al seu ús a les instal·lacions del Museu, exposicions itinerants, fires i altres esdeveniments 
de difusió per un període màxim de 10 anys.  
  
SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  109/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, UNIVERSITAR ROVIRA I VIRGILI, INSTITUCIÓ CATALANA 
DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS i l’INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA, són cotitulars, en un 0,75%, 
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35%, 5% i 59,25%, respectivament, dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual d’un programari informàtic 
denominat ioChem-BD que permet l’emmagatzemament, visualització i la gestió d’experiments de química 
computacional on el doctor Feliu Maseras, professor de la UAB adscrit a l’ICIQ consta com a autor.  
 
Atesa la voluntat dels titulars dels drets d’explotació de distribuir el codi de forma gratuïta i oberta a través del 
sistema open source per tal de posicionar el programari com a eina clau en la gestió d’aquestes dades.  
  
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’oficina de valorització i patents de data 25/11/2019.  
 
Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la UAB 
com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  
 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al Consell 
Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de drets 
sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre las 
mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del dret o 
de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Autoritzar la distribució el codi del programari informàtic denominat ioChem-BD de forma gratuïta i oberta 
a través del sistema open source per tal de posicionar el programari com a eina clau en la gestió d’aquestes dades.  
 
SEGON. Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  
TERCER. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART. Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  110/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vist l’acord del Consell de Govern del dia 30 d’octubre de 2019 pel qual es crea la Comissió d’Igualtat de la UAB, la 
qual està formada pels membres següents: la vicerectora o vicerector responsable de les polítiques d'igualtat de 
gènere, que la presideix, la vicerectora o vicerector responsable del Personal Acadèmic, la vicerectora o vicerector 
responsable del Personal d’Administració i Serveis, la direcció de l’Observatori per a la Igualtat, la gerència o persona 
en qui delegui, quatre deganes, degans, directores o directors d’escola (un per cada branca de coneixement: ciències 
experimentals i tecnologies, ciències socials, humanitats, ciències de la salut), quatre membres del professorat, que 
siguin membres del Consell de Govern, un dels quals ha de ser membre del sector B, un ha de ser directora o 
director de departament i un directora o director d’institut de recerca, dues persones en representació del Personal 
d’Administració i Serveis que siguin membres del Claustre, de les quals com a mínim una ha de ser membre del 
Consell de Govern, quatre estudiants proposats pel Consell d’Estudiants de la UAB, entre ells la seva presidenta o 
president i un de postgrau, una persona en representació del Consell Social, una persona en representació de la 
Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d’Empresa del Personal Docent Investigador Laboral, i una 
persona en representació de la Junta de Personal Funcionari i del Comitè d’Empresa del Personal d’Administració i 
Serveis.  
 
Per tal de constituir l’esmentada Comissió d’Igualtat de la UAB cal procedir a l’elecció pel Consell de Govern dels 
quatre membres del professorat, que siguin membres del Consell de Govern, un dels quals ha de ser membre del 
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sector B, un ha de ser directora o director de departament i un directora o director d’institut de recerca, de les dues 
persones en representació del Personal d’Administració i Serveis que siguin membres del Claustre, de les quals com 
a mínim una ha de ser membre del Consell de Govern, i dels quatre estudiants proposats pel Consell d’Estudiants 
de la UAB, entre ells la seva presidenta o president i un de postgrau. 
 
Vist que s’ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9.00 hores del dia 3 de desembre de 2019. 
Per tal que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat una 
pàgina de consulta.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Escollir els següents membres de la Comissió d’Igualtat de la UAB: 
 
Professorat 
Eva Anduiza Perea (professora del sector A) 
Xavier Gabarrell Durany (director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) 
Gemma Puigvert Planagumà (directora D. de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana) 
Xavier Verge Mestre  (professor del sector B) 
 
Personal d’Administració i Serveis 
Ernesto Castaños Moreno (membre del Consell de Govern) 
Reyes Gázquez Tobajas (membre del Claustre) 
 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resultin escollides. 
 
TERCER.- Publicar el resultat de la votació a la Intranet de la UAB 
 
 
Acord  111/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
Vista la petició formulada pel Deganat de la Facultat d’Economia i d’Empresa, i l'acord de la Junta de la Facultat de 
data 26 de juny de 2018 pel qual se sol·licita al Consell de Govern el nomenament del doctor Vicente Salas Fumàs, 
com a doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Atès que tant del currículum del candidat com de la documentació referent als seus mèrits i de les circumstàncies 
que concorren, queda acreditat que la seva activitat en el camp de la docència i de la recerca el fan mereixedor 
d’obtenir la distinció de doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Atès que la Normativa que regula el procediment per a l’atorgament del títol de doctor Honoris Causa aprovada pel 
Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 en el seu article 5.2 estableix que el Consell de Govern podrà atorgar 
un nomenament cada dos anys a la Facultat de Ciències, la Facultat de Filosofia i Lletres i a la Facultat de Medicina, 
i un nomenament cada quatre anys a cadascun dels centres restants. 
  
Atès que la proposta de la Facultat d’Economia i d’Empresa compleix els requisits exigits a la normativa abans 
esmentada. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la Junta de la Facultat d’Economia i d’Empresa, 
el Consell de Govern ha adoptat els següents 
  
ACORDS: 
  
PRIMER. Nomenar el doctor Vicente Salas Fumàs, doctor honoris causa de la UAB. 
  
SEGON. Encarregar al secretari general i al vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura l'execució i el 
seguiment d'aquest acord. 
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TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat d’Economia i d’Empresa 
 
 
Acord  112/2019, de 4 de desembre, del Consell de Govern 
 
D’acord amb la Resolució EMC/2966/2016, de 23 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2016, per a l'assignació de 
les retribucions addicionals. 
  
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius addicionals per mèrits de 
recerca del personal docent i investigador funcionari de la UAB que han estat acceptats. 
  
El Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern de la Universitat per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell de 
Govern ha adoptat els següents 
   
ACORDS 
  
PRIMER. Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de 
complements retributius addicionals autonòmics per mèrits de recerca per al del personal docent i investigador 
funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex. [Document] 
  
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències. 
  
TERCER. Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de les Persones, per tal que portin a termes les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
QUART. Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest 
acord. 
  

http://www.uab.cat/doc/Complements_retributius_merits_recerca_PDI_funcionari_CG041219
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II.  Convenis  
 
II.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

La UAB, d'acord amb els objectius i finalitats establerts en els seus estatuts, té com a principals fites el 
desenvolupament d'un model de docència i d'estudis acadèmics, la projecció de programes d'investigació i 
l'establiment de vincles entre el món científic i acadèmic i la societat. 

Per al desenvolupament d'aquests objectius la Universitat ha de potenciar la seva relació amb la societat, amb altres 
estaments de recerca científica i amb altres agents culturals, socials i del coneixement. 

La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada 
en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una 
banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de 
transferència de tecnologia i coneixement dins de l'àmbit de la docència, els ensenyaments i els estudis propis de la 
Universitat (art. 184) i, per l'altra, convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries o entitats per 
potenciar la relació amb la societat (art 190). 

Cercador de convenis de la UAB 

 
En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu contingut 
s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 
 
Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells. 
 
II.2. Expedients de convenis tancats aquest mes 

[tornar a l’índex] 
 

Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-32299-13813-Convenio de 
colaboración entre la Corporación 
RTVE y la UAB para la producción 
semanal de un programa en catalán 
en Radio 4 Radio Nacional de 
España-2019 

Establecer un acuerdo de 
colaboración regulador de 
fórmulas de cooperación entre 
las  instituciones firmantes, con 
el fin de fomentar la 
transferencia de conocimiento a 
la sociedad, así como el 
intercambio recíproco de 
información sobre temas de 
investigación, publicaciones y 
otros materiales de interés para 
ambas y para la sociedad en 
general. 
 
El desarrollo de esta 
colaboración se concretará en la 
producción de un programa 
semanal de temática libre y en 
lengua catalana (en adelante 
denominado Programa), que se 
emitirá a través de la emisora 
Ràdio 4 de Radio Nacional de 
España. 

Corporación RTVE, S.A., 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

25/09/2019 

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 

H1035-29999-12412-Acord de 
col·laboració entre Universitats per 
organitzar accions conjuntes de 
promoció de l'esport universitari - 
"Esport Català Universitari" (ECU)-
2019 

Regular la cooperació entre les 
12 universitats catalanes per a 
promocionar l'activitat física i 
l'esport en totes les seves 
modalitats. 

Universitat de Vic (UVic), 
Universitat Ramon Llull (URL), 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC), Universitat 
Abat Oliba CEU, Universitat de 
Barcelona (UB), Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), 
Universitat de Girona (UdG), 
Universitat de Lleida (UdL), 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

02/10/2019 

H1035-33537-14582-Collaboration 
Agreement Between The Universitat 
Internacional de Catalunya And The 
Universitat Autonoma de Barcelona 
IVU (Investigador Adam Ranson)-
2019 

Solicitud IVU de un investigador 
de la UIC. 

Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

16/10/2019 

H1035-35001-15505-conveni de 
col·laboració entre UAB, UPF, 
Betevé, CCMA i TecnoCampus - 
Miniput 2019-2019 

L'objecte del present acord és 
establir els termes i condicions 
que regularan la col·laboració 
entre la Universitat Pompeu 
Fabra, Informació i Comunicació 
de Barcelona SA , Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
SA , Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme , la Universitat 
Autònoma de Barcelona, en 
relació amb l’organització de la 
25a edició del MINIPUT, que se 
celebrarà el 30 de novembre de 
2019. 

Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, S.A. (CCMA, S.A.), 
Informació i Comunicació de 
Barcelona, S.A., Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme 
(Fundació Tecnocampus), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra (UPF) 

31/10/2019 

H1035-35006-15510-Conveni marc 
de col·laboració entre la UAB i 
Agrupació Mèdica i Quirúrgica relatiu 
a l'especialitat d'otorrinolaringologia-
2019 

Implementació de formació de 
postgrau en col·laboració 
d'ambdues parts amb intercanvi 
recíproc de personal. 

Agrupació Mèdica i Quirúrgica 
SLP, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

06/11/2019 

H1035-32199-13702-Equipment Loan 
Agreement between the Cardiff 
University, la Universitat InternacionaI 
de Catalunya i  la Universitat 
Autònoma de Barcelona-2019 

Two-Photon imaging system 
loan agreement. 

Cardiff University, Universitat 
Internacional de Catalunya 
(UIC), Universitat Autònoma de 
Barcelona 

19/11/2019 

H1035-34661-15304-Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia 
- UAB-2019 

L'objectiu és que estudiants de la 
UAB de grau i sobretot màster i 
doctorat puguin col·laborar en 
tasques de recerca, 
reconeixement de patrimoni 
cultural d’índole artística i fer 
pràctiques curriculars al centre 
hondureny que emet la present 
proposta de conveni. 

Héctor Manrique Portillo 
Machuca, Margarita Arboix 
Arboix, Universitat Autònoma de 
Barcelona 

05/12/2019 
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Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-34663-15306-Conveni entre la 
UAB i el Consorci de Institut de 
Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 
per fixar l'aportació econòmica anual-
2019 

Establir una col·laboració estable 
que permeti a ambdues parts 
planificar i executar 
conjuntament, en temps i forma, 
les tasques d'assessorament i 
coordinació necessàries per a 
desenvolupar idònia les àrees de 
recerca i de formació de l'ICPS, 
així com concretar i executar els 
projectes estratègics 
socioeconòmics i territorials del 
seu pla d'activitats, referits a la 
ciència política i social. 

Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

19/12/2019 

H1035-34999-15503-Prorrogar el 
conveni signat el 21.12.2016 per a la 
investigació i la innovació en la 
reducció dels residus al Campus de la 
UAB (Espai R)-2019 

Prorrogar el conveni signat el 
21.12.2016 per a la investigació i 
la innovació en la reducció dels 
residus al Campus de la UAB 
(Espai R). 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

19/12/2019 
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III.  Nomenaments  

i cessaments 
 
 
 
III.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 
 
III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2019, per la qual nomena el senyor Joaquim Martí Clúa 
coordinador del Màster en Neurociències de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 15 de desembre de 2019. 
 
 
III.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, d’11 de desembre de 2019, per la qual la senyora Margalida Coll Andreu cessa com a 
coordinadora del Màster en Neurociències de la Facultat de Biociències, amb efectes 14 de desembre de 2019. 
 
 
 
 
III.2. Departaments   

[tornar a l’índex] 
 
III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 17 de desembre de 2019, per la qual nomena la senyora Roser Granero Pérez 
coordinadora de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 
Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de desembre de 2019, per la qual nomena la senyora Roser Nadal Alemany 
coordinadora de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 
Salut, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
 
 
III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 17 de desembre de 2019, per la qual el senyor Ferran Balada Nicolau cessa com a 
coordinador de la Unitat de Psicobiologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 
Salut, amb efectes 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 17 de desembre de 2019, per la qual el senyor Eduardo Doval Diéguez cessa com 
a coordinador de la Unitat de Metodologia del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la 
Salut, amb efectes 31 de desembre de 2019. 
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IV.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 
 
 
IV.1.1. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 10 de desembre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8030, de 24 de desembre 
de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-7063 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de 
les Ciències Socials 

Àmbit de coneixement: Didàctica de les Ciències Socials 
Adjudicació: Ann Elizabeth Wilson Daily 

 
Resolució de la rectora, de 17 de desembre de 2019, per la qual es fa públic el nomenament de la senyora 
Yvonne Espada Gerlach com a catedràtica d’universitat, del departament de Medicina i Cirurgia Animals, en l’àrea 
de coneixement de Medicina i Cirurgia Animals (BOE núm. 6, de 7 de gener de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 17 de desembre 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. 8032, 
de 30 de desembre de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-7070 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament: Pedagogia Aplicada 
Àmbit de coneixement: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 
Adjudicació: Angelina Sánchez Martí 

 
 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 
 
IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 4 de 
desembre de 2019, per la qual es convoca concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 
3 places d’administratiu/iva responsable, segons es detalla: 
 

Codi Nivell Destinació Horari (teòric) 

F02141 C1 22.1 Gestió Econòmica de Lletres i Psicologia – Administració de Centre de 
Lletres i Psicologia 9:00 – 17:30 

F03785 C1 22.1 Gestió Econòmica de Veterinària – Administració de Centre de 
Veterinària 9:00 – 17:30 

F02207 C1 22.1 Gestió Econòmica d’Economia i Empresa – Administració de Centre 
d’Economia i Empresa 9:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 10 de desembre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, 
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per proveir 2 places i 3 de doble grup de personal funcionari de l’escala tècnica de gestió, en el torn de promoció 
interna, segons es detalla (DOGC núm. 8027, de 19 de desembre de 2019): 
 
Opció general: Cap d’Unitat 
 

Id plaça Categoria Destinació Horari teòric 
F01119 A1 24.2 Despeses i Justificacions Econòmiques – Àrea d’Economia i Finances 9:00 – 17:30  

 
Opció biblioteques: Cap de Biblioteca 
 

Id plaça Categoria Destinació Horari teòric 
F03337 A1 24.1 Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 09:00 – 17:30 

 
Places de doble grup: Cap d’Unitat 
 

Id plaça Categoria Destinació Horari teòric 
F02719 A1 24.2 Unitat Tècnica de Doctorat – Escola de Doctorat 9:00 – 17:30 
F01279 A1 24.2 Administració – Àrea de Serveis Logístics i d’Administració (ASLiA) 9:00 – 17:30 
F01277 A1 24.2 Obres, Inversions i Manteniment – ASLiA 9:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Servis, per autorització de la rectora, de 10 de 
desembre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 3 places 
de personal funcionari de l’escala tècnica de gestió, segons es detalla (DOGC núm. 8027, de 19 de desembre de 
2019): 
 

Id plaça Categoria Denominació Destinació Horari teòric 
F02301 A1 25 Cap d’Unitat Unitat de Nòmines – Àrea de Gestió de Persones 9:00 – 17:30 

F05051 A1 24.3 Cap d’Unitat Unitat de Personal Acadèmic – Àrea de Gestió de 
Persones 9:00 – 17:30 

F05047 A1 22.1 Tècnic/a Relacions 
Institucionals Àrea de Relacions Internacionals 9:00 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 de 
desembre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per proveir 6 places 
de bibliotecari/ària, per a l’estabilització de l’ocupació temporal de places de caràcter estructural i amb una vinculació 
temporal ininterrompuda d’acord amb les previsions legals (DOGC núm. 8027, de 19 de desembre de 2019). 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 de 
desembre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu per proveir una plaça de personal funcionari de 
l’escala tècnica de gestió, per a l’estabilització de l’ocupació temporal de places de caràcter estructural i amb una 
vinculació temporal ininterrompuda d’acord a les previsions legals, segons es detalla (DOGC núm. 8027, de 19 de 
desembre de 2019): 
 

Id plaça: F02635 
Categoria: A1 24.1 
Denominació: Cap d’unitat 

Destinació: 
Unitat de l’Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria 
de Registre - Oficina de Gestió de la Informació i de la 
Documentació (OGID) 

Horari de treball: De 09:00 a 17:30 hores, de dilluns a divendres 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de les Persones, per autorització de la rectora, de 10 de desembre 
de 2019, per la qual es resol el procés selectiu per a la provisió de dues places de l’escala d’ajudants d’arxius i 
biblioteques, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestor/a de suport a usuaris (F03355) amb destinació a la Biblioteca de Ciències 
Socials (Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia), a la senyora Olga Cano 
Llavero. 

 
2. Adjudicar la plaça de gestor/a de l’Hemeroteca (F01589) amb destinació a la Biblioteca de Ciències de la 

Comunicació i Hemeroteca General (Administració de Centre de Ciències de la Comunicació, al senyor Oskar 
Fermín Hernández Pérez. 
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Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 de 
desembre de 2019, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 12 places 
d’Auxiliars de Serveis, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L01021 4 P Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Dret i de Ciències 
Polítiques i Sociologia 13:45 – 21:15 

L01023 4 P Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Dret i de Ciències 
Polítiques i Sociologia 09:00 – 17:30 

L00449 4 P SLiPI Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia – Administració 
de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia 14:15 – 21:45 

L00093 4 P SLiPI Rectorat – Administració de Serveis i Projectes Específics 7:45 – 15:15 

L00357 4 P Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – Administració de 
Ciències de la Comunicació 13:45 – 21:15 

L00297 4 P SLiPI Ciències i Biociències – Administració de Ciències i de 
Biociències 14:15 – 21:45 

L00299 4 P SLiPI Ciències i Biociències - Administració de Ciències i de 
Biociències 7:45 – 15:15 

L00293 4 P SLiPI Ciències i Biociències - Administració de Ciències i de 
Biociències 09:00 – 17:30 

L00257 4 P SLiPI Medicina – Administració de Medicina 07:45 – 15:15 
L00417 4 P SLiPI Veterinària – Administració de Veterinària 07:45 – 15:15 
L02749 4 P SLiPI Administració de Serveis del Campus de Sabadell 14:15 – 21:45 

L02461 4 P Unitat de Suport a la Direcció i Punt d’Informació – Escola de 
Postgrau 13.45 – 21:15 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 12 de 
desembre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació temporal d’un cap de projectes 
amb destinació al Gabinet del Rectorat, per donar suport al projecte europeu ECIU UNIVERSITY, segons es detalla: 
 

Denominació: Cap de projectes 
Grup: 1 
Complement: D 
Destinació: Gabinet del rectorat 
Tipologia de contracte: Temporal (3 anys) 
Horari: De 09:00 a 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 16 de 
desembre de 2019, per la qual es convoca un procés selectiu extern per confeccionar una llista de 15 persones 
per cobrir substitucions, per ordre de prelació, de tècnic/a informàtic/a júnior, segons es detalla: 
 

Denominació: Tècnic/a informàtic/a júnior 
Grup: 3 
Complement: L 

Destinació: Serveis d’Informàtica 
Distribuïda 

Tipologia de contracte: Contracte temporal 
Horari: En funció de la destinació 

 
 
IV.2.2. Resolucions  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 2 de 
desembre de 2019, per la qual s’anul·la el procés de selecció de referència 2019C1IE05 atès que s’ha iniciat 
l’estudi de les estructures departamentals de la UAB i que aquestes es poden veure afectades. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 2 de desembre de 
2019, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs específic per a la provisió de la plaça de cap de la 
Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual s’incorporen les funcions d’organitzar, coordinar i supervisar els processos relatius 
a la selecció del Personal Acadèmic a les que ja tenia la senyora Elena Morata Villodre, com a cap de la Unitat de 
Selecció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Olga Freixas Rodriguez, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual s’encarrega al senyor Juan Jose Santana Aguilar, funcions de més responsabilitat 
i aplicar, amb caràcter provisional, un complement personal de durada determinada, amb efectes 1 de desembre de 
2019, equivalent a la diferència entre C1 21.1 i C1 22.1, fins a l’estudi organitzatiu de l’Àrea de Gestió de Persones. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Marta Abad Pérez, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Maria Mercedes Rubio Bosch, 
funcionaria de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02199, amb destinació a la secretària de direcció de 
l’Administració de Centre de Dret, de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Soraya Ramírez Fabero, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix la senyora Núria Pladeveya Selvas, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Ana Rey Rosique, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix al senyor Antonio Capilla Palacios, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Anna Sarda Blancafort, funcionaria 
de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01613, amb destinació a la secretària del Deganat de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix al senyor Miquel Roma Garcia, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altre administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Gemma Torruella Calzada, l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altra administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 3 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Esperanza Inmaculada Triano Romero, l’excedència 
voluntària per incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a una altre administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones , per autorització de signatura de la rectora, de 12 de 
desembre de 2019, per la qual: 
 

1. S’encarrega al senyor Jordi Gassiot Pintori l’estudi de les necessitats audiovisuals de les facultats de l’edifici 
B amb l’objecte de definir i acotar quin es el nivell de suport tècnic que necessitarà per desenvolupar-ho. 

 
2. S’adscriu, provisionalment, al senyor Jordi Gassiot Pintori, al Servei d'Informàtica Distribuïda de Lletres i 

Psicologia - Àrea de Planificació de Sistemes d'Informació. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 12 de 
desembre de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Nuria Sánchez Gallego, les 
funcions com a Gestora Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 12 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Rosario López López l’excedència voluntària per 
incompatibilitat de l’escala administrativa, per passar a prestar serveis a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 12 de 
desembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Monica Serrano Garcia, l’excedència voluntària per 
interès particular de l’escala administrativa, per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 18 de desembre de 
2019, per la qual es resol el concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de simulació clínica, amb destinació 
al Departament d’Infermeria de l’Administració de Centre de Medicina i s’adjudica al senyor Sergi Maestre Guardia. 
 
 
 
 
 

 
Secretaria General 
 
Edifici A – Campus de la UAB  
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Tel.: 93 581 1336 
sec.general@uab.cat 
www.uab.cat 
 
seuelectronica.uab.cat/bouab 
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