
 
 
 
 
 

  

Núm. 169 
 

Gener / 2019  

 

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

BOUAB 
Butlletí Oficial de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

seuelectronica.uab.cat/bouab 
 
 
 

 
 
 
 
 
Índex                                                                                                                                Pàgina 

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

 
I.1. Comissions del Consell Social 

I.1.1. Comissió Acadèmica ..................................................................................... 2 

I.2. Comissions del Consell de Govern 

I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics  .......................................................................... 2 
I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització............................................................ 12 
I.2.3. Comissió d’Investigació ............................................................................... 15 
I.2.4. Comissió de Personal Acadèmic .................................................................... 17 
I.2.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística ........................... 21 

 
 

II. Circulars, instruccions i altres resolucions d’àmbit general 
 
II.1. Instruccions ........................................................................................................... 25 
 
 

III. Convenis institucionals 

 

III.1. Específics .............................................................................................................. 26 
 
 

IV. Nomenaments i cessaments 
 
IV.1. Facultats i Escoles 

IV.1.1. Nomenaments ......................................................................................... 28 
IV.1.2. Cessaments ............................................................................................. 29 

IV.2. Departaments  
IV.2.1. Nomenaments ......................................................................................... 30 
IV.2.2. Cessaments ............................................................................................. 30 

IV.3. Instituts universitaris  
IV.3.1. Nomenaments ......................................................................................... 31 

IV.4. Representació en altres institucions  
IV.4.1. Nomenaments ......................................................................................... 31 

IV.4.2. Cessaments ............................................................................................. 31 
 
 

V. Convocatòries i resolucions de places 

 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

V.1.1. Convocatòries ........................................................................................... 32 
V.1.2. Resolucions .............................................................................................. 37 

V.2. Personal d’administració i serveis 
V.2.1. Convocatòries ........................................................................................... 39 
V.2.2. Resolucions .............................................................................................. 39 

  

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


BOUAB Núm. 169  -  Gener / 2019     pàg. 2 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

 
 

I.1. Comissions del Consell Social 
 

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

 
Acord 1/2019, de 30 de gener de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 12 de desembre de 2018. 

 

ACORDS  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 12 de desembre de 2018. 
 
 

I.2. Comissions del Consell de Govern 

 

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

 
Punt 1. Aprovació de les actes de les darreres sessions. 

  
Acord 001/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

ACORDS 
 
S'aproven les actes núm. 60 i 61 de 23 d'octubre i 20 de novembre de 2018, respectivament. 
  

 
Punt 3.1. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau, de nova creació i de 
renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 002/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació de plans d’estudis de màster i de diploma de postgrau propi presentades a 
l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  
Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans 
d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-

ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació del pla d’estudis del màster propi següent: 
-  Màster en  Comunicació i Educació 
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, l’aprovació del pla d’estudis del diploma de postgrau 
següent: 

- Diploma de Postgrau en Comunicació i Gastronomia: Salut, Sostenibilitat i Cultura 
Tercer. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l’execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
Quart. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 

 

Punt 3.2. Informació sobre nous cursos d’especialització. 
 
Acord 003/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per 
la UAB per a la seva aprovació. 

  
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
  
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
Segon. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua el seguiment d’aquest acord. 

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

  
 
Punt 4. Aprovació de la convocatòria del I Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB Convocatòria curs 
2018-2019. 

  
Acord 004/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació de la convocatòria del I Premi 
a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2018-2019. 
  
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona té la voluntat de valorar l’activitat docent del professorat i 

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

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

http://www.uab.cat/doc/Nouscursos-especialitzacio-220119


BOUAB Núm. 169  -  Gener / 2019     pàg. 4 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar la convocatòria del I Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria 2018-2019.[Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
  
 
Punt 5.1. Actualització de les noves propostes de programació de grau i de màster universitari del curs 
2020-2021. 

Acord 005/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’actualització de les noves propostes de 
programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2020-2021. 
  
Vist que les noves propostes de programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2020-2021 va 
ser aprovada en la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 23 d’octubre de 2018. 
  

Atesa la necessitat d’actualitzar el llistat de les propostes per incloure nous estudis de grau i de màster a la 
programació per al curs 2020-2021. 
  
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 
de titulacions a la UAB. 
  

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar l’actualització de les noves propostes de programació de grau i de màsters universitaris de la 
UAB per al curs 2020-2021, incorporant les propostes següents: 
• Grau en Ciències 
• Erasmus Mundus en Malalties Infeccioses i Una Sola Salut / Erasmus Mundus in Infectious Diseases and One 
Health 
• Erasmus Mundus en Matemàtiques Interdiciplinars “InterMaths” / Erasmus Mundus Interdisciplinary Mathematics 

“InterMaths” 
• Erasmus Mundus en Sanitat Aqüicola. Aquamundi / Aquamundi. Master in Aquaculture Health 

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

 
Punt 5.2. Modificació de memòries de grau, curs 2019-2020. 
  
Acord 006/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 

 
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de Grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
  

http://www.uab.cat/doc/IConvocatoriaExcelenciaDocentUAB-18-19_220119
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Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 

Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l’aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents: 
-  Antropologia Social i Cultural 
-  Ciència de l’Antiguitat 
-  Ciència Política i Gestió Política 
-  Ciències Ambientals 

-  Comunicació Audiovisual 

-  Disseny 
-  Dret 
-  Educació Infantil 
-  Educació Primària 
-  Educació Social 
-  Empresa i Tecnologia 
-  Estudis Anglesos 

-  Estudis Clàssics 
-  Estudis d’Anglès i de Clàssiques 
-  Estudis d’Anglès i d’Espanyol 
-  Estudis d’Anglès i de Català 
-  Estudis d’Anglès i de Francès 
-  Estudis de Català i de Clàssiques 

-  Estudis d’Espanyol i de Català 

-  Estudis de Francès i de Català 
-  Estudis de Francès i de Clàssiques 
-  Estudis de Francès i d’Espanyol 
-  Estudis d’Espanyol i de Clàssiques 
-  Filosofia 
-  Fisioteràpia (Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat) 

-  Genètica 
-  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial 
-  Llengua i literatura Catalanes 
-  Matemàtica Computacional i Analítica de Dades 
-  Medicina 
-  Musicologia 
-  Pedagogia 

-  Periodisme 
-  Psicologia 

-  Química 
-  Relacions Internacionals 
-  Relacions Laborals 
-  Sociologia 

-  Traducció i Interpretació 
  
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Punt 5.3. Modificació de memòria de mínor, curs 2019-2020. 

  
Acord 007/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del pla d’estudis  del mínor 

en Empreneduria i Innovació social presentada per la Facultat d’Economia i Empresa. 
  



BOUAB Núm. 169  -  Gener / 2019     pàg. 6 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Vista la necessitat de modificar el pla d’estudis del mínor abans esmentat per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
actuals. 
  

Vist l’article 15.3 del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves 
posteriors modificacions, que estableixen la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 
acadèmica dels ensenyaments de grau ha d’aprovar qualsevol modificació, desprogramació o extinció del pla 
d’estudis del mínor. 
  

Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics  
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 

 
Primer. Aprovar la modificació del pla d’estudis del mínor següent: 
 • Emprenedoria i Innovació Social 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

 
  
 
Punt 5.4. Modificació d’itineraris de simultaneïtat, curs 2019-2020. 
  
Acord 008/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 

 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’itineraris de simultaneïtat. 
  
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal 
d’adequar-los a les necessitats actuals d’aquest tipus estudis. 
  
Vist l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de 

simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible 
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places 
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.     
  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis dels 

següents estudis: 
•  Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia 
•  Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals 
•  Grau en Educació Primària i Grau en Educació Infantil 
•  Grau en Estadística i Grau en Sociologia 
•  Grau en Física i Grau en Química 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment de l’acord 

primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
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Punt 5.5. Extinció de títols de grau. 
  
Acord 009/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de grau que ha estat 
presentada pels centres corresponents. 
  
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 

  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
  
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 

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

d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de primer cicle. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Informar favorablement sobre l’extinció dels títols de grau següents: 

-  Estudis Clàssics 
-  Geografia i Ordenació del Territori 
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
 
  
 

Punt 6.1. Modificació de memòries de màster universitari, curs 2019-2020. 

  
Acord 010/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de 
màster universitari que han estat presentades pels centres corresponents. 
 

Atesa la necessitat de modificar les memòries dels títols de màster universitari que es presenten, per tal 
d’adequar-les a les necessitats actuals. 
 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
 

Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de l’aplicació. 
 

 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de màster 
universitari següents: 
•  Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social 

•  Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetal 
•  Egiptologia 
•  Estudis Anglesos Avançats 
•  Filosofia Aplicada 

•  Geoinformació 
•  Integració Europea 
•  Investigació Translacional en Fisiosteràpia 
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•  Literatura Comparada, Estudis Literaris i Culturals 
•  Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga 
•  Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana 

•  Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física 
•  Recerca en Arts i Disseny 
•  Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
  
 
Punt 7. Aprovació d’autoinformes d’acreditació: Facultat de Ciències, Facultat de Ciències de 
l’Educació, Facultat de Medicina, ESAGED, Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat. 

  

Acord 011/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació d’autoinformes per al procés 
d’acreditació de les titulacions dels centres. 
  
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 
acreditar, i atès que tal com s’estableix en el procés definit per l’AQU, forma part de la documentació que s’ha de 

lliurar i que s’avalua per part d’una comissió externa, amb l’objectiu d’obtenir l’informe definitiu d’acreditació 
favorable que permeti la continuïtat de la impartició de les titulacions. 
  
Vist l’article 27 bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que regula la renovació de l’acreditació dels títols universitaris oficials. 
  

Vist l’article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmiques. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar els autoinformes per al procés d’acreditació de les titulacions dels centres següents: 
-  Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 
-  Escola Universitària d’infermeria i Fisioteràpia Gimbernat 
-  Facultat de Ciències 
-  Facultat de Ciències de l’Educació 
-  Facultat de Medicina 

Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord 
primer. 

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

Punt 8.1. Aprovació de places de nou accés al grau per la via de l’experiència laboral o professional. 
  
Acord 012/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació de l’oferta d’estudis i de places 
per a l’accés a la universitat mitjançant l’acreditació de l’experiència laboral o professional per al curs acadèmic 
2019-2020. 

  
Vist l'article 16 del Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments 
d’admissió als ensenyaments universitaris de grau, el qual disposa que l’accés mitjançant l’acreditació 
d’experiència laboral o professional es realitzarà respecte a uns ensenyaments concrets oferts per la universitat. 
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Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar l'oferta d'estudis i de places per a l'accés als graus mitjançant l'acreditació de l'experiència laboral 

o professional per al curs acadèmic 2019-2020, per delegació del Consell de Govern. 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  
 

Punt 8.2. Aprovació d’activitats de reconeixement acadèmic del segon semestre del curs 2018-2019. 

  
Acord 013/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de l’oferta d’activitats de 
reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs acadèmic 2018-2019. 
  

Atesa la necessitat d’implementar l’oferta d’activitats de reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació 
en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per al curs 
acadèmic 2018-2019. 
 
Vist l'article 12.8 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que disposa que els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la 

participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de 

cooperació. 
 
Vist que els articles 89.1.b i 95 i següents del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat per l'acord 
del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, que regulen el reconeixement de 
les activitats abans esmentades. 

 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar les activitats susceptibles de reconeixement acadèmic per al curs 2018-2019. [Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
 
  
 
Punt 8.3. Modificació del calendari acadèmic del curs 2018-2019, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 014/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic del 
curs acadèmic 2018-2019. 
Atesa la necessitat de modificar el calendari acadèmic 2018-2019 per tal d’adequar-lo al calendari de festes 

laborals i locals de la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. 
 

http://www.uab.cat/doc/Activitats-reconeixement-academic-segon-semestre-curs-18-19_220119
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Vista l’ordre TSF/134/2018, de 30 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 
2019. 
 

Vista l’ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per a l'any 2019. 
Vist el Calendari laboral de la UAB per a l’any 2019. 
 
Vist l'article 12.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a 

les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que 
haurà d'aprovar el Consell de Govern en matèria de calendari acadèmic i administratiu. 
  
Vista la delegació del Consell de Govern per modificar el calendari acadèmic del curs 2018-2019, establerta en 
l’acord 14/2018, de 14 de març. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 
 
Punt 8.4. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  

Acord 015/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 

 
Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de titulació presentades pels centres corresponents. 
  
Vist l’article 155 i següents de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, que 
regula l’atorgament dels premis extraordinaris de titulació. 

  
Vist l'article 12.3.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 

 
Primer.- Concedir, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de titulació per al curs acadèmic  
2017-2018. [Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 

primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
  
Punt 8.5. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus. 
  

Acord 016/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de la convalidació de crèdits 
de Cicles Formatius de Grau Superior en estudis de grau presentades pels centres corresponents. 

Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau. Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-Calendari-academic-curs-18-19_220119
http://www.uab.cat/doc/Concessio-premis-extraordinaris-titulacio_220119
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l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que 
disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 

Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual 
disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 

Primer. Aprovar la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior en estudis de grau.[Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l’execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
 
 

I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització 

[tornar a l’índex] 
  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 001/2019, de 23 de gener de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 
 
ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 21 de novembre de 2018. 
  
  

Punt 3. Aprovació de la distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de 
càrrecs acadèmics de direcció i de gestió. 
  
Acord 002/2019, de 23 de gener de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l’article 2 apartat 3 del Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari 
que regula el complement per l’exercici de càrrecs acadèmics. 

 

Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
 
Vist que en data 5 de març de 2014 el Consell de Govern va aprovar la Normativa en Matèria de  càrrecs 
acadèmics de direcció i de gestió de la UAB i que va ser modificada per acords de Consell de Govern de 12 de juny 

de 2014, de 19 de març de 2015, 10 de març de 2016 i 5 de desembre de 2018. 
 
Vist el que disposa l’article 10 de la  Normativa en Matèria de  càrrecs acadèmics de direcció i de gestió de la UAB 
pel que fa al finançament dels càrrecs acadèmics de direcció i de gestió. 
 
 
Vist l'article 10, apartat 1, lletra a  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 

de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel 
que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria de gestió del pressupost. 
 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convalidacio-credit-CiclesFormatiusGS_220119
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ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  càrrecs 

acadèmics de direcció i de gestió condicionada a la seva ratificació per aquesta comissió en la propera sessió que 
es celebri.[Document] 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d'aquests acords 
  
  
Punt 4. Informació del Pla de Mobilitat del Campus de Bellaterra de la UAB 2018-2024. 

  
Acord 003/2019, de 23 de gener de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l’Acord nº 16 de 18 de desembre de 2008 de la Comissió d’Economia i Organització el Pla de Mobilitat 
mitjançant el qual es va aprovar el Pla de Mobilitat de la UAB 2008-2014. 
 

Vista la proposta de presentada pel vicerector d’Economia i Campus pel que fa al Pla de Mobilitat del Campus de 

Bellaterra de la UAB corresponent al període 2018-2024.  
 
 
Vist l'article 10.4 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 
2018, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement de la proposta del Pla de Mobilitat del Campus de Bellaterra de la UAB 2018-
2024. 

SEGON. Elevar aquesta acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències. 

TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i  Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  
  
Punt 5. Ratificació tarifes dels serveis prestats pel CSUC per al 2019. 
  
Acord 004/2019, de 23 de gener de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 

 
Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 3 de desembre de 2018 pel qual s’acorda aprovar les tarifes 
pels serveis prestats  i la seva política de facturació per a l’exercici 2019. 
 
Vist l’Acord GOV/173/2013, de 10 de desembre, pel qual es va ratificar la dissolució del CBUC per absorció per 
part del Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA)  i que passà a denominar-se Consorci de 
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) el qual va assumir els objectius del CBUC. 

 
Atès que l’article 26.2 dels Estatuts del CSUC estableix que l’aprovació de les correspon al Consell de Govern, qui 

podrà delegar-ho, si escau, en la Comissió Executiva; així mateix regula que les tarifes del CSUC en la seva 
actuació com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades requerirà la ratificació 
d’aquestes. 
 

Atès que la UAB és una de les entitats consorciades en el CSUC i que, per tant, les tarifes abans esmentades 
requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
Vist l'article 10.1. lletres c) i d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data  7 de 
novembre de 2018 pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a 

l’exercici 2019. 
SEGON. Elevar aquesta acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i  Campus l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

http://www.uab.cat/doc/DistribucioPressuspostFinancarCarrecsAcademicsDeDireccio-230119
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QUART. Comunicar els presents acords al comissionat de la rectora per a les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació i a la vicegerent d'Economia per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  
Punt 6. Aprovació de les modificacions de crèdit a 20 de desembre de 2018. 
  
Acord 005/2019, de 23 de gener de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 20 de desembre de 2018. 

 
Vist l’Acord de la Comissió d’Economia i Organització de data 15  de febrer de 2018,  d’11 d’abril de 2018,  de 4 de 
juny de 2018,  de 27 de juny de 2018, de 19 de setembre de 2018, de 24 d’octubre de 2018 i 21 de novembre de 
2018. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 

equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 

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

 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  20  de desembre de 2018. [Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Punt 7. Relació de les licitacions i pròrrogues amb despesa de pressupost genèric pluriennal amb un 
pressupost base de licitació de fins a 200.000€ (IVA exclòs) del segon semestre de 2018. 
  
Acord 006/2019, de 23 de gener de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar la simplificació del 

procediment d’aprovació de despeses pluriennals en el sentit que el Consell Social  va autoritzar  al gerent 
l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un 

pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de 
totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació màxim de  

200.000€ corresponents al segon  semestre de 2018.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Informar favorablement  la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de 

licitació  fins a un import màxim de  200.000€  corresponents al segon semestre de 2018. 
SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

http://www.uab.cat/doc/ModificacionsCreditDesembre2018-230119
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I.2.3. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 001/2019, de 21 de gener de 2019 , Comissió d'Investigació 
 
 
ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 10 de desembre de 2018. 
  
  

Punt 3. Resolució de la convocatòria Talent 2018. 
  
Acord 002/2019, de 21 de gener de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que en data 10 de juliol de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Convocatòria d’ajuts Programa Talent de 
5 places d’investigador ordinari (acord 67/2018) per la captació i la retenció de talent investigador per potenciar 
les seves activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la UAB (document 1). 
 
Atès que el període de presentació de candidatures va ser del 16 de juliol al 25 de setembre de 2018.  
 

Vistos els criteris d’adjudicació seguits per la comissió avaluadora designada a l’efecte, s’eleva a la Comissió 
d’investigació la llista prioritzada dels candidats annexa com a document 2. 
 
Vist l’apartat primer de les bases de la convocatòria pel qual s’estableix que l’òrgan competent per resoldre la 
convocatòria correspon a la Comissió d’Investigació i  l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i 

funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de 
les quals correspon a la Comissió d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Resoldre provisionalment la convocatòria d’ajuts Programa Talent de 5 places d’investigador ordinari 
d’acord amb la llista prioritzada de candidatures. [Document] 

  
SEGON.- Publicar la present resolució i obrir el corresponent tràmit d’al·legacions previstes a les bases de la 
convocatòria. 
  
TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

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

necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 4. Informe sobre les sol·licituds de reconeixement de les activitats de recerca a l’empara de 
l’article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol de patents. 
  

 
Acord 003/2019, de 21 de gener de 2019 , Comissió d'Investigació 
 
Atès que en data 7 de novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona sobre reconeixement d’activitats  de recerca a  l’empara de l’article 21.1 de la Llei 
24/2015, de 24 de juliol, de patents,  (acord 98/2018). 
 

Atès que s’han presentat les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades al document I. 
[Document] 

 

http://www.uab.cat/doc/ResolucioConvocatoriaTalent2018-210119
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Vist l’article 4.3 de l’esmentada normativa preveu la creació per part de la Comissió delegada del Consell de 
Govern competent en matèria de recerca la creació, mitjançant acord, d’una comissió ad-hoc, integrada per cinc 
membres, un dels quals haurà de ser un representant del PAS.  

 
Vist l’apartat primer de les bases de la convocatòria pel qual s’estableix que l’òrgan competent per resoldre la 
convocatòria correspon a la Comissió d’Investigació i  l’article 16 de la normativa de creació, composició i funcions 
de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals 
correspon a la Comissió d’Investigació competències en matèria de recerca.   
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER. - Designar com a membres de la comissió ad-hoc prevista a l’article 4 de la Normativa de la Universitat 
Autònoma de Barcelona sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, 

de 24 de juliol, de patents, (acord 98/2018) les següents persones: 

 
Càrrec Titular 
President Francisco Javier Lafuente Sancho 
Vocal Raquel Piqué Huerta 
Vocal José Tejada Fernández 
Vocal Albert Teixidó Palazón 
Secretaria Miguel Chillón Rodríguez 

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

  

Punt 7. Aprovació, si escau, del reconeixement d’un grup singular. 
  
Acord 004/2019, de 21 de gener de 2019 , Comissió d'Investigació 
 
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa 
de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca. 

  
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 19 de març de 2015 es va aprovar la modificació dels articles 8, 
9, 10,11,12,13, 15, 17.1 i 18.1.c) del TRI i es va afegir una disposició transitòria quarta a l’esmentada normativa 
relativa, entre d’altres, a la composició i reconeixement dels grups de recerca.  
 
Atès que una sèrie de grups de recerca han demanat ser reconeguts com a Grups de Recerca Singulars, segons 
consta al document 1 

 
Vists els articles 9 i 11.3 del TRI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca 

Singulars requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement, 
motiu pel qual la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.   
 
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes 
derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.   
sta la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
La Comissió d’Investigació de la UAB aprova, per assentiment, desestimar la sol·licitud de reconeixement dels 
grups com a grups de recerca singulars. 
  

  
Punt 9. Proposta de priorització de beques FI 2019 
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Acord 005/2019, de 21 de gener de 2019 , Comissió d'Investigació 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada de la convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2019 (FI-DGR).  
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

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

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
Acord 001/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 

 
ACORDS 
 
Aprovació de l'acta de la sessió de 13 de desembre de 2018. 
   
Punt 3. Modificació de dos articles del Model de Dedicació Acadèmica. 

 
Acord 002/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual s’aprova el Model de Dedicació 
Acadèmica del PDI de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Vista la conveniència de modificar l’article 7 per tal de regular l’aplicació de les reduccions docents per participació 
en projectes de recerca al PDI permanent a 6 hores de les Unitats Docents Hospitalàries i de suprimir l’article 

10.4. 
Vist l’article 18.4 a) de la Normativa de Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell 
de Govern de la UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic, que estableix que li correspon informar les propostes que han 
de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a disposicions normatives en matèria de 
personal acadèmic. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
Primer.- Informar favorablement la modificació del Model de Dedicació Acadèmica de la UAB, elevar-lo al Consell 
de Govern per a la seva aprovació. Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 

  

 
Punt 4. Convocatòria de professorat Agregat Oferta Pública 2018 Campus 
 
Acord 003/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 

docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
 Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 

 Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 

13 de desembre del 2017. 
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 Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 

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

Primer.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2018. [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 
Punt 5. Convocatòria de professorat Agregat Oferta Pública Addicional 2018 Campus 

 

Acord 004/2019, de 17 de gener de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  

agregat. 
 Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 

 Vista l’oferta pública d’ocupació addicional de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 5 de desembre 

de 2018 i publicada en el DOGC de 24 de desembre de 2018. 
 Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat el següent 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada en 
règim de contracte laboral corresponent a l’oferta pública d’ocupació addicional del 2018. [Document] 
 Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 

Punt 6. Convocatòria de professorat Agregat de les Unitats Docents Hospitalàries Oferta Pública 2018. 
 

Acord 005/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 

aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
agregat. 
 Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre 

universitats i les institucions sanitàries. 
 Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Patronat de la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 20 de gener de 2011 i publicat en el DOGC de 26 de maig de 2011. 
 Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 

la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera 
l’1 de desembre del 2016. 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria-professorat-agregat-ofertapublica2018-170119
http://www.uab.cat/doc/convocatoria-professorat-agregat-ofertapublica2018addicional-170119
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 Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 

la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 

Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat el següent 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral per ocupar places assistencials vinculades a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de 

Oferta Pública 2018.[Document] 

 Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 
Punt 7. Convocatòria de professorat Catedràtic de les Unitats Docents Hospitalàries Oferta Pública 
2018. 
 Acord 006/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 
docents. 
 Vist l’article 134 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic d’universitat i 
professors titulars d’universitat. 
 Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre 
universitats i les institucions sanitàries. 

 Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, de 20 de gener de 2011. 
 Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 Vist que les places d’aquesta convocatòria, no afectades per la taxa de reposició, estan relacionades a l’oferta 
pública d’ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per l’any 

2018, aprovada pel Consell de Govern de 10 de juliol de 2018 i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 23 
de juliol de 2018. 
 Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 

Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat el següent 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria de professorat catedràtic de les Unitats Docents Hospitalàries corresponent a 
l’Oferta Pública del 2018.[Document] 

 Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 
Punt 8. Convocatòria de professorat agregat ex RyC amb acreditació I3 Oferta Pública 2018 
 
Acord 007/2019, de 17 de gener de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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

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

http://www.uab.cat/doc/convocatoria-professorat-agregat-unitatsdocentshospitalaries-OfertaPublica-170119
http://www.uab.cat/doc/convocatoria-professorat-catedratic-unitatsdocentshospitalaries-OfertaPublica-170119
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 Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 

la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 

 Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat el següent 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 

en règim de contracte laboral destinades a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa Ramón y 

Cajal, i hagi obtingut el certificat I3, corresponent a l’oferta pública 2018.[Document] 
 Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
 
Punt 9. Convocatòria de Professorat no permanent 
 
Acord 008/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist el conveni signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, de 15 de març de 
2002. 
 Vist l’article 53 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU). 
 Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 

docent i investigador. 

 Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de desembre del 2017. 
 Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 

catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la convocatòria dels concursos per a la contractació de professorat associat per al curs 2018-
2019. [Document] 

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

 
Punt 10. Informació i aprovació de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent del professorat de 
la UAB per optar a la retribució addicional del tram docent autonòmic per períodes vençuts fins el 
31/12/2018. 

 
 Acord 009/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals. 
 Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 

encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 

Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent 
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat. 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria-professorat-agregatEX-RyC-ambacreditacio-OfertaPublica-170119
http://www.uab.cat/doc/convocatoria-professorat-nopermanent-170119
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 Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic. 

 Atès que en la sessió s’informarà sobre la regulació  d’AQU Catalunya de la convocatòria per al professorat 
funcionari i contractat  (http://www.aqu.cat/doc/manca actualitzar.pdf) i es presenta la convocatòria. 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar a la retribució addicional del tram de 
docència autonòmic pel professorat funcionari i contractat de la UAB. [Document] 
 Segon.- Encarregar al Vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Punt 11. Afers de tràmit. 

 

 Acord 010/2019, de 17 de gener de 2019, Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 13 de desembre de 2017, el qual estableix la regulació 
dels col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la 
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense 

tenir vinculació laboral amb la universitat.  
 Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal 
Acadèmic informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 

Primer.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes de desembre de 
2018 en les diverses modalitats previstes al Reglament de Personal Acadèmic. [Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  
 

I.2.5. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 001/2019, de 24 de gener de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

 

ACORDS 
 
Aprovar l'acta de la sessió de 8 d'octubre de 2018. 
  
  
Punt 5. Presentació de la memòria d’actuacions del Pla de llengües del 2018. 

  
Acord 002/2019, de 24 de gener de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar la memòria d'actuacions del Pla de 
Llengües del 2018. 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015 (annex 1). 

 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-aprovacio-convocatoria-avaluacio-activitat-docent-optarRetribucioTram-170119
http://www.uab.cat/doc/Afers-de-tramit.-170119
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Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals, i que les actuacions per a l’any 2018 
van ser aprovades per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en la sessió del 23 de gener 
del 2018 (annex 2). 

 
Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada del 
desenvolupament de les actuacions anuals del Pla de llengües de la UAB. 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon 
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f). 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentada del desenvolupament de les actuacions del Pla de llengües de la UAB per al 

2018. (Document) 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 6. Presentació i aprovació si escau, de les actuacions del Pla de llengües del 2019. 

  
Acord 003/2019, de 24 de gener de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar les actuacions del Pla de llengües per al 
2019. 

 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. 
 
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals. 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon 
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar les actuacions del Pla de llengües per a l’any 2019, que es recullen a l’annex, les quals estan 

subjectes a la disponibilitat pressupostària prevista al pressupost de la UAB. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

  
  
Punt 7. Presentació de l'informe sobre les proves de nivell dels estudiants de nou accés. 
  
Acord 004/2019, de 24 de gener de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar l'informe sobre les proves de nivell 
d’idioma dels estudiants de nou accés el curs 2018-2019. 
 
Atès que aquestes proves de nivell són una actuació del Pla de llengües de la UAB per a l’any 2018, actuacions que 

van ser aprovades per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en la sessió del 23 de gener 
del 2018 (annex 1). 
 

http://www.uab.cat/doc/PresentaciodelaMemoriaActuacionsPlaLLengues2018-240119
http://www.uab.cat/doc/PresentaciodelaActuacionsPlaLLengues2019-240119
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Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada dels 
resultats d’aquestes proves de nivell. 
 

Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon 
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f). 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada dels resultats de les proves de nivell d’idioma dels estudiants de nou accés 
del curs 2018-2019. (Document). 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 

porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  
Punt 8. Informació sobre la resolució de concessió d’ajuts al personal acadèmic de la UAB per a 
l’aprenentatge d’idiomes (2018). 
  
Acord 005/2019, de 24 de gener de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 

Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar la informació sobre la resolució de la 
convocatòria d’ajuts al personal acadèmic de la UAB per a l’aprenentatge d’idiomes (2018). 
 
Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada de la 

resolució d’aquesta convocatòria. 

 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, que estableix que li correspon 
aplicar el Pla de llengües de la UAB (art. 20 f). 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentada sobre la resolució de la convocatòria d’ajuts al personal acadèmic de la UAB 
per a l’aprenentatge d’idiomes (2018) . [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

  
  
Punt 9. Revisió d’un cas denegatori de concessió d’ajut per la realització d’un curs d’anglès. 
  

Acord 006/2019, de 24 de gener de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 
Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals 
  
Vist el que estableixen les seves bases reguladores per millorar el coneixement de llengües estrangeres del 
personal acadèmic de la UAB i millorar específicament la competència en anglès del personal acadèmic per 

impulsar la docència en aquesta llengua a la Universitat, d’acord amb la convocatòria d’ajuts al personal acadèmic 
de la UAB per a l’aprenentatge d’idiomes (2018), publicada el 4 de setembre de 2018. 
 
Vist que la dotació total corresponent a aquesta convocatòria (12.000€) no s’ha exhaurit i queda un romanent de 

5.976,51 € que no s’ha adjudicat. 
 
Vistos els recursos interposats per les persones indicades a l’informe annex.  

http://www.uab.cat/doc/PresentacioInformeSobreProvesNivellEstudiantsNouAcces-240119
http://www.uab.cat/doc/%09InformacioResolucioConcessioAjutsPersonalAcademicUABAprenentatgeIdiomes-240119
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Vist que les persones indicades a evidencien l’aprofitament de l’acció formativa a la qual s’havia matriculat (curs 
de nivell 5 del SdL).  

 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística,  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Informar favorablement sobre l’emissió d’un informe estimatiu de les reclamacions interposades, 
[Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 

porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

  
  
Punt 10. Afers de tràmit. 
  
Acord 007/2019, de 24 de gener de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de resolució de la convocatòria d’ajuts per a 
l’organització de congressos i jornades per a la gestió del multilingüisme en l’ensenyament Universitari 2018 
  
Vist que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, en la sessió del 29 de gener de 2018, va 
aprovar les bases de la convocatòria d'ajuts per a l'organització de congressos i jornades sobre la gestió del 
multilingüisme en l'ensenyament universitari per al 2018.  

 

Vist que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística, en la sessió del 29 de gener de 2018, va 
facultar el president de la Comissió per publicar aquestes bases i determinar el pressupost disponible per a 
aquesta convocatòria, d’acord amb la disponibilitat pressupostària que estableixi la UAB. 
 
Vist que el 19 de març de 2018 el president de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística va 
publicar les bases de la convocatòria. 

 
Vist que el període de sol·licitud de la convocatòria es va establir entre el 14 de març i el 20 de setembre de 2018. 
 
Vist que un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, no s’ha registrat cap sol·licitud per a aquesta 
convocatòria. 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística,  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Informar favorablement sobre la proposta de resolució presentada a la comissió .[Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de política lingüística, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
  

 
 
  

http://www.uab.cat/doc/RevisioCasDenegatoriConcessioAjutRealitzacioCursAngles-240119
http://www.uab.cat/doc/Afers-de-tramit-240119
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 

II.1. Instruccions 
[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 1/2019 pel reconeixement d’una jornada de permís per a la participació del Personal d’Administració i 
Serveis a la Festa Major [Document] 

 
 
 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2019_01
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 

III.1. Específics 
[tornar a l’índex] 

 
Convenio de 15 de diciembre de 2015, entre la Universitat Autònoma de Barcelona y Francisco Rico Manrique 

para una donación de fondo bibliográfico y documental a título de comodato. 

Conveni de 30 de juny de 2016, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma 

de Barcelona, per a la modificació de l’encàrrec de gestió de la UAB a la FUAB per serveis d'atenció i 

assessorament a membres de la comunitat universitària procedents d'altres universitats. 

Conveni d’1 de gener de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Universitat Autònoma 

de Barcelona, per a l’encàrrec de gestió 2018 de la UAB a la FUAB per donar serveis d'atenció i assessorament 

facilitant la FUAB els mitjans humans i tècnics. 

Convenio de 18 de mayo de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, Adidas España, S.A.U y ECU, 

Esport Català Universitari. 

Conveni d’11 de juliol de 2018, de col·laboració docent, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut 

de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) per al curs 2018-19 (Torras, Tamayo i Jareño). 

Adenda 1ª, de 12 de septiembre de 2018, al convenio de 1 de octubre de 2015 entre la UAB, el CSIC, el IRTA, 
el IFAE, el ICN2 y el CVC para regular la implementación del proyecto P-SPHERE. 
 
Conveni d’1 d’octubre de 2018, de col·laboració docent, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut 

de Física d'Altes Energies per als cursos 2018-19 i 2019-20. 

Conveni de 16 d’octubre de 2018, de col·laboració docent, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) per al curs 2018-19 (A. Tarrés). 

Convenio de 21 de octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona y la Corporación Atresmedia 

para colaborar en el proyecto docente de innovación "Proyecto Mañana 2019". 

Conveni de 23 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Escola Pau Casals de Sant 

Llorenç d'Hortons. 

Conveni de 5 de novembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Galatea per a 

coordinar les relacions de la Fundació amb el Grup d'Investigació en Estrès i Salut la UAB. 

Convenio de 14 de noviembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona y Sysmex España, SL para 

evaluar el analizador hematológico XN-1000-V y el SP-50 con sangre de diferentes especies animales. 

Conveni de 15 de novembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Forat del Vent de 

Cerdanyola del Vallès per facilitar que els estudiants i professors del Batxillerat Internacional de l'Institut puguin 

accedir a prestacions del Servei de Biblioteques de la UAB. 

Annex de pròrroga, de 20 de novembre de 2018, al conveni de 29 de setembre de 2014 entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona , Novartis Farmacéutica i la Fundació Salut i Envelliment UAB per donar continuïtat a la 

"Càtedra UAB-Novartis de Docència i Investigació en Medicina de Família". 

Conveni de 30 de novembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Asociación Española para 

la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra per a la realització de l’Olimpíada de Geologia. 

Conveni de 19 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 

Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Ramon 

Llull, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat 

Internacional de Catalunya i la Universitat Abad Oliba per a l'impuls a la inserció i la millora de l'ocupabilitat dels 

joves estudiants i graduats universitaris (2018-2019). 
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Addenda 1a, de 8 de gener de 2019, al conveni de 13 de novembre de 2017 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de 

Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i 

Virgili, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Vic-Universitat Central de 

Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abad Oliba per a l'organització i la realització 

de les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 i per a més grans de 45 del 2018. 

Conveni de 9 de gener de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència Catalana de la Joventut 

per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. 

Conveni de 9 de gener de 2019, de col·laboració docent , entre la Universitat Autònoma de Barcelona entre la 

UAB i Aeris Tecnologías Ambientales S.L per al curs 2018-19 (L. Mejias). 

Addenda, de 14 de gener de 2019, al conveni d’1 d’agost de 2017 de desenvolupament del Pla Jaume Serra 

Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020, i de concreció de la capacitat de contractació 2017 i 

2018. 

Conveni de 25 de gener de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la 

Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra per a la realització conjunta del Grau en 

Bioinformàtica. 

Collaboration Agreement of 31th January 2019 between the Universitat Autònoma de Barcelona, the 

Università degli Studi dell'Aquila, the Technische Universität Hamburg, the Technische Universität Wien, the 
Université Côte Azur, the Gran Sasso Science Institute, the Universität Hamburg, the Politechnika Gdanska and 
the Ivan Franko Lviv National University for the Double Degree MATHMODS (Mathematical modelling in 
Engineering: Theory, Numerics, Applications and for the Award of a Joint). 
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 

IV.1. Facultats i Escoles  
[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Carmina Crusafon Baques 
vicedegana de Docència, Professorat i Alumnat de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 
de gener de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Luis Fernando Morales Morante 

vicedegà d’Economia, d’Infraestructures i de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Mercè Llugany Ollé 
coordinadora del Màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals de la Facultat de Biociències, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 14 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Anselm Rodrigo Domínguez 
coordinador del Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Maria Isabel Fernández Cano 
vicedegana de Docència, de Qualitat i d’Avaluació de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 2 de gener de 
2019. 

 

Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Carme Ferré Pavia secretària 
i vicedegana d’Intercanvis, de Pràctiques i de Treballs Finals d’Estudis de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes del dia 1 de febrer de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Aurea Beatriz Gómez Garrido 
coordinadora d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb 

efectes del dia 1 de febrer de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Carles Llorens Maluquer 
vicedegà de Comunicació i UAB Campus Mèdia de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 
de febrer de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor David Urbano Pulido vicedegà 

d’Emprenedoria de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 4 de gener de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Stefan Felix Van Hemmen 
Almazor vicedegà d’Estudis de Postgrau i d’Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 
del dia 4 de gener de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 15 de gener de 2019, per la qual es nomena la senyora Anna Soler 
Membrives coordinadora adjunta del Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 
1 de gener de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de gener de 2019, per la qual es nomena el senyor Pere 
Masjuan Queralt coordinador del Màster en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High Energy Physics, 
Astrophysics and Cosmology de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 15 de novembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de gener de 2019, per la qual es nomena la senyora Patricia 
López García responsable de Relacions del Liceo Francès de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 
del dia 25 de setembre de 2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es nomena el senyor Jordi Julià 
Garriga coordinador del Mínor d’Estudis Literaris i Culturals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 
1 de novembre de 2018. 

 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual la senyora Arantza Danés Vilallonga cessa com a 
coordinadora d’Estudis de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb 

efectes 31 de desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual el senyor Miguel Ángel Martín Pascual cessa com a 
coordinador de Laboratoris Audiovisuals i Espais Informàtics Multimèdia de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes 31 de desembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual el senyor Luis Fernando Morales Morante cessa 
com a vicedegà d’Economia, Innovació, Infraestructures i UAB Campus Mèdia de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes 31 de desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual el senyor David Paloma Sanllehí cessa com a 
vicedegà de Docència, Professorat i Estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 31 de 
desembre de 2018. 

 
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual la senyora Mercè Llugany Ollé cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb efectes 31 de desembre 
de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual la senyora Carlota Poschenrieder Wiens cessa com 
a coordinadora d’Estudis del Màster de Biologia i Biotecnologia Vegetal i coordinadora d’Estudis de Doctorat en 

Biologia i Biotecnologia Vegetal de la Facultat de Biociències, amb efectes 31 de desembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual la senyora Maria Cònsul Giribet cessa com a 
vicedegana d’Afers Acadèmics (Docència, Qualitat i Avaluació) de la Facultat de Medicina, amb efectes 31 de 
desembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual la senyora Carme Ferré Pavia cessa com a 
vicedegana d’Intercanvis, Practicum Treballs Finals de Graus i Alumni de la Facultat de Ciències de la Comunicació, 
amb efectes 31 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual el senyor Carles Llorens Maluquer cessa com a 
secretai i vicedegà de Relacions Institucionals de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 31 de 
gener de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual el senyor David Urbano Pulido cessa com a 
vicedegà d’Emprenedoria i Internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 3 de gener de 
2019. 

 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual el senyor Stefan Felix Van Hemmen Almazor 
cessa com a vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 3 de gener de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 15 de gener de 2019, per la qual el senyor Llorenç Sáez Gonyalons 
cessa com a coordinador adjunt d’Estudis del Grau en Biologia Ambiental de la Facultat de Biociències, amb 
efectes 31 de desembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de gener de 2019, per la qual el senyor Rafel Escribano 

Carrascosa cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia / High 
Energy Physics, Astrophysics and Cosmology de la Facultat de Ciències, amb efectes 14 de novembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual la senyora Meri Torras Francés 
cessa com a coordinadora del Mínor d’Estudis Literaris i Culturals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 
31 d’octubre de 2018. 

 

  



BOUAB Núm. 169  -  Gener / 2019     pàg. 29 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Mercè Galbany Casals 
secretària del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, amb efectes del dia 1 de gener de 
2019. 
 

Resolució de la rectora, de 14 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Raquel Moral Cabrera 
coordinadora de la Unitat Fisiologia Mèdica-Medicina del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 
d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Lluís Escriche Martínez 

director del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de febrer de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Claudia Jiménez Cortés 
directora del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 15 de gener de 
2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Rosa Maria Sebastián Pérez 
secretària del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de febrer de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Xavier Solà Monells secretari 
del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 15 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Xavier Solans Monfort 
coordinador de Recerca i d’Activitats de Promoció del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de febrer de 
2019. 

 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Antoni Solé Cornellà 
coordinador de la Unitat de Microbiologia Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes del 
dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Daniel Vallès Muñío 
coordinador de Recerca i de Comunicació del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb 

efectes del dia 15 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Mireia Vargas Urpí 
sotscoordinadora de Professorat de l’Àmbit de Segones Llengües Estrangeres i Traducció del Departament de 
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de gener de 2019, per la qual es nomena la senyora Jéssica 

Córdoba Marín coordinadora de la Unitat de Ciències de la Comunicació del Departament de Filologia Espanyola, 

amb efectes del dia 1 de febrer de 2017. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es nomena la senyora Àngels 
Catena Rodulfo coordinadora d’Unitat de la FTI del Departament de Filologia Francesa i Romànica, amb efectes del 
dia 1 de setembre de 2018. 

 

IV.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 14 de gener de 2019, per la qual el senyor Anselm Rodrigo Domínguez cessa com 
a secretari del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia, amb efectes 31 de desembre de 

2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual la senyora Helena Casas Tost cessa com a 
sotscoordinadora de Professorat de l’Àmbit de Segones Llengües Estrangeres i Traducció del Departament de 
Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes 31 de gener de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual el senyor Jordi García-Antón Aviñó cessa com a 

coordinador Recerca i Activitats de Promoció del Departament de Química, amb efectes 31 de gener de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual el senyor Jordi Gené Torrabadella cessa com a 
secretari del Departament de Química, amb efectes 31 de gener de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual la senyora Esther Julián Gómez cessa com a 
coordinadora de la Unitat de Microbiologia Campus del Departament de Genètica i de Microbiologia, amb efectes 
31 de desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 de gener de 2019, per la qual la senyora Rosa Mª Ortuño Mingarro cessa com a 

directora del Departament de Química, amb efectes 31 de gener de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de gener de 2019, per la qual el senyor Rubén López Vales 
cessa com a coordinador de la Unitat de Fisiologia Mèdica-Medicina del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes 31 de desembre de 2018. 
 

 

IV.4. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Daniel Rico i Camps director de 
l’Institut d’Estudis Medievals, amb efectes del dia 14 de setembre de 2018. 

 
 

IV.5. Representació en altres institucions   
[tornar a l’índex] 

 

IV.5.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora de 9 de gener de 2019, per la qual nomena el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
senyor Joan Carbonell Manils, representant i delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de Centre 
de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. 
 
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Jaume Vidal oliveres, professor 
titular del Departament d’Art i de Musicologia, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona al Consell de 

Centre de l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2019, per la qual nomena la directora de l’Observatori per a la 
Igualtat, senyora Maria Prats Ferret, representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Comissió Dones i 
Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
 
 

IV.5.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual el senyor Buenaventura Bassegoda Hugas cessa 
com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. 
 

Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual el senyor Lluís Quintana Trias cessa com a 
representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Massana, Centre d’Art i Disseny. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 

V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 
[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una 

plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi 
finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7800, de 31 de 

gener de 2019): 
 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/386 

Identificador de la plaça: AAG00459 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Física 

Àrea de coneixement: Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 

Perfil docent: Ciència de Materials 

Perfil investigador: 
Materials densos i porosos per electrodeposició 
amb funcionalitats magnètiques i energètiques 

 
Resolució de la rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7800, de 31 de gener de 
2019): 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/382 

Identificador de la plaça: AAG00283 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àrea de coneixement: Genètica 

Perfil docent: Mutagènesi 

Perfil investigador: Toxicologia genètica 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/383 

Identificador de la plaça: AAG00280 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Física 

Àrea de coneixement: Física aplicada 

Perfil docent: Física en la Nanoescala 

Perfil investigador: 
Nanocalorimetria. Transport tèrmic i 
termoelectricitat en materials de baixa 
dimensionalitat 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 18 de gener de 
2019, per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents universitaris de promoció 
interna, segons es detalla (BOE núm. 40, de 15 de febrer de 2019): 
 

Número de places: 1 

Identificador de la plaça: ATU00224 

Referència: CU/19/72 

Categoria de la plaça: Catedràtic/a d’Universitat 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Urgències 

Departament: Medicina 
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Perfil docent: 
Pràctica Clínica IV; Pràctica Clínica V; Medicina 
d’Urgències 

Perfil investigador: Processos emergents en patologies prevalents 

Destí:  Hospital de Sant Pau 

 

Número de places: 1 

Identificador de la plaça: ATU00631 

Referència: CU/19/73 

Categoria de la plaça: Catedràtic/a d’Universitat 

Àrea: Psiquiatria 

Especialitat: Psiquiatria 

Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 

Perfil docent: 
Psiquiatria. Pràctica Clínica Assistencial V.- 
Psiquiatria 

Perfil investigador: 

Trastorns afectius; trastorns límit de 

personalitat; esquizofrènia. Línia de recerca 
centrada en innovació terapèutica (Estimulació 
cerebral profunda, neuroimatge, i genètica) 

Destí:  Hospital de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa creu i Sant Pau, de 18 de gener de 
2019, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim de contracte 
laboral per ocupar plaça assistencial bàsica, segons es detalla (DOGC núm. 7810, de 14 de febrer de 2019): 
 

Número de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00425 

Referència: AL/19/385 

Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

Àrea: Immunologia 

Especialitat: Immunologia 

Departament: Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Perfil docent: Immunologia i Immunopatologia 

Perfil investigador: Immunodeficiències 

Destí:  Hospital de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7801, d’1 de febrer de 2019): 
 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/353 

Identificador de la plaça: AAG00282 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història contemporània 

Perfil docent: 
Història Contemporània d’Espanya. Franquisme 
i Democràcia 

Perfil investigador: 
Els moviments socials en el Franquisme i la 
Transició Democràtica 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/354 

Identificador de la plaça: AAG00316 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

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

Àrea de coneixement: Estudia d’Àsia Oriental 

Perfil docent: Societat de l’Àsia Oriental 

Perfil investigador: 
Antropologia del Japó: Identitat Cultural i 

discursos representacionals 
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Número de places: 1 

Referència: AL/19/355 

Identificador de la plaça: AAG00437 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història contemporània 

Perfil docent: 
Història Contemporània d’Espanya de la 
Monarquia a la República 

Perfil investigador: Catalanisme i Espanyolisme al segle XX 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/356 

Identificador de la plaça: AAG00296 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: 
Arquitectura de Computadors i Sistemes 
Operatius 

Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors 

Perfil docent: Estructura de Computadors 

Perfil investigador: 
Anàlisi i sintonització de prestacions 
d’aplicacions paral·leles en entorns de còmput 
d’alt rendiment 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/357 

Identificador de la plaça: AAG00359 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Bioquímica i de Biologia Molecular 

Àrea de coneixement: Bioquímica i de Biologia Molecular 

Perfil docent: 
Biofísica i Biomecànica (1er grau de 

Fisioteràpia) 

Perfil investigador: 
Structural and computational Biophysics of 
transient receptor potential Channels 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/358 

Identificador de la plaça: AAG00281 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Filosofia 

Àrea de coneixement: Lògica i de Filosofia de la Ciència 

Perfil docent: Filosofia de la Ciència 

Perfil investigador: Filosofia de la Computació 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/359 

Identificador de la plaça: AAG00313 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de l’Educació 

Perfil investigador: Educació i desigualtats 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/360 

Identificador de la plaça: AAG00262 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia del Treball i Relacions laborals 

Perfil investigador: Relacions laborals 
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Número de places: 1 

Referència: AL/19/361 

Identificador de la plaça: AAG00321 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Geologia 

Àrea de coneixement: Geodinàmica interna 

Perfil docent: Geologia estructural 

Perfil investigador: Geologia estructural 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/362 

Identificador de la plaça: AAG00350 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 

Àrea de coneixement: Enginyeria Química 

Perfil docent: 
Fonaments d’Enginyeria Ambiental. Matèria: 
enginyeria Ambiental. Grau: Ciències 
Ambientals 

Perfil investigador: Enginyeria Química i Ambiental. Bioremediació 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/364 

Identificador de la plaça: AAG00328 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Dret Privat 

Àrea de coneixement: Dret Processal 

Perfil docent: Dret Processal Penal 

Perfil investigador: Teoria general del procés penal 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/366 

Identificador de la plaça: AAG00377 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Història Moderna i Contemporània 

Àrea de coneixement: Història contemporània 

Perfil docent: 
Història Contemporània Universal. L’Època de 
l’Imperialisme 

Perfil investigador: 
El moviment comunista a la primera meitat del 
segle XX 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/368 

Identificador de la plaça: AAG00329 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals 

Perfil docent: 
Didàctica de les Ciències Experimentals 

(102089). GEP 

Perfil investigador: 
Didàctica de les Ciències Experimentals. 
Indagació en Educació Científica 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/369 

Identificador de la plaça: AAG00266 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Antropologia Social i Cultural 

Àrea de coneixement: Antropologia Social 

Perfil docent: Antropologia dels pobles d’Espanya 

Perfil investigador: Antropologia històrica del nacionalisme i dels 
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sistemes de classificació social a Catalunya 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/370 

Identificador de la plaça: AAG00274 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: 
Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 
d’Ecologia 

Àrea de coneixement: Botànica 

Perfil docent: Botànica 

Perfil investigador: 
Taxonomia, evolució i biogeografia de plantes 
vasculars 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/372 

Identificador de la plaça: AAG00265 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Telecomunicació i enginyeria de Sistemes 

Àrea de coneixement: Teoria del Senyal i Comunicacions 

Perfil docent: Fonaments de senyals i sistemes 

Perfil investigador: 
Xarxes de sensors sense fils. Recol·lecció i 
tractament de dades 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/373 

Identificador de la plaça: AAG00273 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Antropologia Social i Cultural 

Àrea de coneixement: Antropologia Social 

Perfil docent: Antropologia Econòmica 

Perfil investigador: 
Estratègies de subsistència, enclavaments 
ètnics i xarxes socials 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/374 

Identificador de la plaça: AAG00305 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Física 

Àrea de coneixement: Física Aplicada 

Perfil docent: Física en la Nanoescala 

Perfil investigador: 
Nanocalorimetria. Propietats tèrmiques i 
estabilitat de sistemes desordenats en capa 

fina 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/375 

Identificador de la plaça: AAG00325 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Àrea de coneixement: Dret del Treball i de la Seguretat Social 

Perfil docent: Dret del Treball I. Grau Relacions Laborals 

Perfil investigador: Dret del Treball i de la Seguretat Social 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/378 

Identificador de la plaça: AAG00333 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: 
Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 

Experimentals 

Àrea de coneixement: Didàctica de la Matemàtica 
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Perfil docent: 
Aprenentatge de les matemàtiques i 
Currículum (102061) 

Perfil investigador: 
Didàctica de la matemàtica. Coneixements i 
competències professionals de professorat de 
matemàtiques 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/380 

Identificador de la plaça: AAG00323 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

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

Àrea de coneixement: Traducció i Interpretació 

Perfil docent: Idioma i traducció C1 rus 

Perfil investigador: 
Procés cognitiu de la traducció. Didàctica de 
documentació i tecnologies de la traducció 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/381 

Identificador de la plaça: AAG00457 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 

Àrea de coneixement: Toxicologia 

Perfil docent: Toxicologia dels aliments 

Perfil investigador: 
Factors biòtics i abiòtics en la producció de 
fitotoxines 

 
 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 7 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Maria Isabel Portell Cortés 

catedràtica d’Universitat, del Departament de Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la Salut, en l’àrea de 
coneixement de Psicobiologia (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2019). 
 
Resolució de la rectora i la gerent, de l’Hospital del Mar, de 7 de gener de 2019, per la qual nomenen el 
senyor Antonio Mur Sierra catedràtic d’Universitat, del Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i 
Medicina Preventiva i Salut Pública, en l’àrea de coneixement de Pediatria, de l’especialitat de Pediatria, amb destí 
a l’Hospital del Mar (BOE núm. 34, de 8 de febrer de 2019). 

 
Resolució de la rectora i la gerent de l’Hospital del Mar, de 7 de gener de 2019, per la qual nomenen el 
senyor Juan Carlos Monllau Garcia professor titular d’Universitat, del Departament de Cirurgia, en l’àrea de 
coneixement de Traumatologia i Ortopèdia, de l’especialitat de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, amb destí a 
l’Hospital del Mar (BOE núm. 34, de 8 de febrer de 2019). 
 

Resolució de la rectora, de 7 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Xavier Gabarrell Durany 
catedràtic d’Universitat, del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, en l’àrea de coneixement 
d’Enginyeria Química (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2019). 
 
Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Enrique Claro Izaguirre 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, en l’àrea de coneixement de 
Bioquímica i Biologia Molecular (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2019). 

 
Resolució de la rectora, de 8 de gener de 2019, per la qual es nomena el senyor Víctor Martínez Gil catedràtic 
d’Universitat, del Departament de Filologia Catalana, en l’àrea de coneixement de Filologia Catalana (BOE núm. 
30, de 4 de febrer de 2019). 
 
Resolució de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Joaquim Segalés Coma 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Sanitat i Anatomia Animal, en l’àrea de coneixement de Sanitat 

Animal (BOE núm. 30, de 4 de febrer de 2019). 
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Resolució de la rectora, de 10 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Joan Sorribes Gomis 
catedràtic d’Universitat, del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius, en l’àrea de 
coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors (DOGC núm. 7793, de 22 de gener de 2019). 

 
Resolució de la rectora, d’11 de gener de 2018, per la qual nomena la senyora Elena Albanell Trullás 
catedràtica d’Universitat, del Departament de Ciència Animal i dels Aliments, a l’àrea de coneixement de Producció 
Animal (BOE núm. 32, de 6 de febrer de 2019). 
 
Resolució de la rectora, d’11 de gener 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. 7798, 
de 29 de gener de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-535 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure eligible lecturer 

Departament: 
Didàctica de la Matemàtica i de les 
Ciències Experimentals 

Àmbit de coneixement: Didàctica de la matemàtica 

Adjudicació: Montserrat Prat i Moratonas 

 
Resolució de la rectora, de 14 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Josep Pujol Gómez catedràtic 
d’Universitat, del Departament de Filologia Catalana, en l’àrea de coneixement de Filologia Catalana (BOE núm. 

32, de 6 de febrer de 2019). 
 
Resolució de la rectora, de 14 de gener de 2019, per la qual nomena el senyor Antonio José Ramis Salvà 
catedràtic d’Universitat, del Departament de Sanitat i Anatomia Animals, a l’àrea de coneixement de Sanitat 
Animal (BOE núm. 32, de 6 de febrer de 2019). 
 

Referència: UAB-LE-539 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure eligible lecturer 

Departament: Filosofia 

Àmbit de coneixement: Història de la ciència 

Adjudicació: Jaume Sastre Juan 

 
Resolució de la rectora, de 15 de gener de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el 
Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7797, de 28 de gener de 
2019): 
 

Referència: AL/18/349 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Antropologia social 

Departament al qual està 
adscrita: 

Antropologia Social i Cultural 

Perfil docent: 
Recursos instrumentals en la recerca 
antropològica 

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

Adjudicació: Miranda Jessica Lubbers 

 
Resolució de la rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector/a / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 
7803, de 5 de febrer de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-404 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure eligible lecturer 

Departament: Ciències Morfològiques 

Àmbit de coneixement: Anatomia i embriologia humana 



BOUAB Núm. 169  -  Gener / 2019     pàg. 38 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Adjudicació: Neus Martínez Abadías 

 
Resolució de la rectora, de 25 de gener de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 7809, de 13 de febrer de 2019): 
 

Referència: LEC10/07 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a 

Departament: Infermeria 

Àmbit de coneixement: Infermeria 

Adjudicació: Juan Manuel Leyva Moral 

 
Resolució de la rectora, de 28 de gener de 2019, per la qual nomena la senyora Marina de la Milagrosa 

Luquín Fernández catedràtica d’Universitat, del Departament de Genètica i de Microbiologia, en l’àrea de 

coneixement de Microbiologia (BOE núm. 37, de 12 de febrer de 2019). 
 
 

V.2. Personal d’administració i serveis 

[tornar a l’índex] 

 
V.2.1. Convocatòries  
 
Anunci del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 17 de 

gener de 2019, de provisió extraordinària pel qual, per tal de cobrir provisionalment 4 places del subgrup A2, 
s’obre un termini del 18 al 24 de gener de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades presentin 
la seva sol·licitud. Les característiques dels llocs són les següents: 
 

Codi Categoria Denominació Unitat funcional Horari (teòric) 

F02853 A2 23.1 Gestor/a 
Unitat de Gestió Integrada d’Afers 
Acadèmics i Projectes – Institut de 

Ciències de l’Educació 
9 – 17:30 

F01431 A2 22.1 Gestor/a d’afers acadèmics 
Gestió Acadèmica de la Facultat de 

Medicina 
9 – 17:30 

F01433 A2 22.1 Gestor/a programació docent 
Gestió Acadèmica de la Facultat de 

Medicina 
9 – 17:30 

F02065 A2 22.1 Gestor/a departamental 
Departament de Dret Públic i Ciències 

Historicojurídiques 
9 – 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 28 de gener de 2019, per la qual es 
convoca concurs específic per a la provisió de dues places de l’escala de gestió, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Unitat funcional Horari (teòric) 

F01635 A2 24.2 Gestor/a acadèmic/a 
Gestió Acadèmica – Administració de 

Centre de Veterinària 
9 – 17:30 

F01939 A2 23.4 Gestor/a d’afers acadèmics 
Departament de Biologia Cel·lular, 

Fisiologia i Immunologia – 

Administració de Centre de Medicina 

9 – 17:30 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 9 de gener de 2019, per la qual 
s’adscriu, amb efectes d’1 de gener de 2019, la senyora Marta Vilalta Casals, com a responsable de Projectes amb 
dependència directa de la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 10 de gener de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Carme López Soria, personal funcionari 
de carrera de l’escala de gestió, l’excedència voluntària per interès particular, per un període mínim de dos anys i 

amb una durada indefinida. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 10 de gener de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Isabel Blasco Lázaro, 
funcionària de l’escala auxiliar administrativa, que ocupa la plaça (F01057) com a secretària de direcció del 

Vicerectorat de Recerca i de Transferència i al Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 10 de gener de 2019, per la qual es concedeix l’excedència voluntària per incompatibilitat per 
passar a prestar serveis a una altra Administració, a la senyora Regina Pauné Grané, funcionària de carrera de 
l’escala administrativa. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 15 de 
gener de 2019, per la qual es resol el concurs públic de contractació indefinida, mitjançant contracte indefinit 
amb annex de relleu a temps complert, d’un/a tècnic/a superior amb destinació a la Unitat de Selecció de l’Àrea de 
Personal d’Administració i Serveis i s’atorga la contractació a la senyora Maria Soledad Martí Ribelles. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 15 de 

gener de 2019, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
tècnic/a especialista de laboratori, amb destinació a la Sala de dissecció, del Departament de Ciències 
Morfològiques, de l’Administració de Centre de Medicina i es declara deserta la plaça per manca de candidatures. 
 
Resolució del gerent, per delegació de la rectora, de 17 de gener de 2019, per la qual es resol la 
convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’una plaça de cap d’Àrea, amb destinació a l’Àrea 
de Relacions Internacionals i s’atorga la plaça a la senyora Katja Schustakovitz Diaz. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats del lloc de treball F01635 de gestor acadèmic, de la Gestió Acadèmica de Veterinària, a la senyora 
Concepción Palazón Aviño. 
 

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

rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Navarro 
Sánchez, funcionària de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F02167, ajudant d’arxius i 
biblioteques, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats – Administració de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Oriol Castells Prims, 

funcionari de l’escala d0’ajudants d’arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F02227, ajudant d’arxius i 
biblioteques, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Centre de Dret i de Ciències 
Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Cristina Torres 
Alarcón, funcionària de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F02289, ajudant d’arxius i 

biblioteques, amb destinació a la Biblioteca de Medicina UD Vall d’Hebron – Administració de Medicina. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mireia Bachs 
Fraga, funcionària de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F02147, ajudant d’arxius i 
biblioteques, amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats- Administració de Lletres i de Psicologia. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Susana Gabardos 
Iturralde, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01831, amb destinació a la Gestió Econòmica 
del servei d’activitat Física. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual s’adscriu, provisionalment, la senyora Montserrat Llamas Torres, 
amb la categoria del subgrup C2 nivell 16.1S, a la Biblioteca d’Humanitats – Administració de Lletres i Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Míriam Quintanilla 
Caricol al servei actiu, en adscripció provisional, amb destinació al Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals – 
Administració de Centre de Veterinària, com a pool tècnica especialista de laboratori. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Francisco Javier 

Beltran Montosa, funcionari de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F01521, ajudant 
d’arxius i biblioteques (A2 22.1), amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de Ciències 
i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Àngels Maria Torres López, tècnica 

especialista de laboratori, l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar aprestar serveis a una altra 
Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 18 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Eulàlia Serre 
Delcor, funcionària de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F03143, ajudant d’arxius i 

biblioteques (A2 22.1), amb destinació a la Unitat Tècnica i de Projectes del Servei de Biblioteques. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual es modifica el complement del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana 
(L05155), grup 2, CLT L, que ocupa el senyor Gabriel Cardeñosa Arrayas, que passa a ser tècnic/a d’eficiència 
energètica, LG2E, amb destinació a la Direcció d’Arquitectura i Urbanisme. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual es modifica el complement del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana 
(L02331), del senyor Miguel Carlos Ruiz Rojas, que passa a ser tècnic/a d’àmbit responsable de tarda, LG2J, amb 
destinació a la Unitat d’Infraestructures i de Manteniment. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual es modifica el nivell de destinació i el complement específic del 

lloc de treball F01289, que passa a ser C1 18.1, de l’escala administrativa, que ocupa la senyora Meritxell Simó 

Estopa, amb destinació a la Direcció d’Arquitectura i de Logística. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual es modifica el complement del lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana 
(L03865), grup 2, CLT L, que ocupa la senyora Elena Suma Pezzi, que passa a ser responsable de l’oficina tècnica, 
LG2I, amb destinació a la Direcció d’Arquitectura i de Logística.  

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elisabet Cánovas 
Flores, funcionària de carrera de l’escala administrativa, per ocupar la plaçaF04831, amb destinació a la Unitat de 
Personal acadèmic de l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats del lloc de treball F03905 de gestor econòmic, de la Gestió Econòmica de l’Escola d’Enginyeria, al 

senyor Javier Angles Moliner. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual s’encarrega al senyor Carlos Serrano Delgado que porti a terme 

certes funcions de suport al projecte de recerca CRIS. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de les Facultats de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, al 
senyor Andreu Pompas Alcaraz. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual s’adscriu provisionalment (per un període màxim de sis mesos), al 
senyor Pere Roca Grassot, tècnic especialista d’audiovisuals, a la Unitat d’Audiovisuals i Multimèdia, de l’Àrea de 
Comunicació i Promoció. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de gener de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elia Llorente 
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López, funcionària de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per ocupar la plaça F01493, ajudant d’arxius i 
biblioteques, amb destinació a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de Ciències. 
 

Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 28 de gener de 2019, per la qual 
s’autoritza la permuta del senyor Jordi Bultó González, funcionari de l’escala administrativa, que presta els seus 
serveis al Departament de Cirurgia de la Unitat Docent Vall d’Hebron, amb la senyora Elisenda Alegret Curieses, 
funcionària administrativa de la Universitat Rovira i Virgili, que presta els seus serveis a la Secretaria del Rectorat. 
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