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

 
 
I.1. Consell Social 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 1/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Acta de la sessió plenària del dia 19 de desembre de 2018 

 

ACORDS 

 

Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 19 de desembre de 2018. 

  

Acord 2/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Supressió de títols de grau. 

  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de  grau de la  UAB 

que ha estat presentada pel centre corresponent (document 1, document 2). 

 

Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 

  

Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vist el que disposa l’article 173 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de grau pròpies de la UAB. 

 

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

 

Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 6 de febrer de 2019 s’ha pres l’acord 2/2019, en virtut 

del qual s’ha aprovat la proposta de supressió de títols de grau. 

 

Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 13 de febrer de 2019 s’ha pres l’acord CA 

3/2019 que estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 1) 

Aprovar la supressió del títols de grau següents: a)   Estudis Clàssics; b)    Geografia i Ordenació del territorio.  2)           

Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 

acord. 3)         Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

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

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

 

ACORDS 

 

Aprovar la supressió del títols de grau següents: 

a. Estudis Clàssics 
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b. Geografia i Ordenació del territori 

Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest 

acord. 

Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Acord 3/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vist que en la reunió del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2018 es planteja la conveniència de de legar 

en la Comissió Econòmica del Consell Social l’aprovació de les modificacions de crèdit del pressupost de l Consell 

Social de la UAB a la Comissió Econòmica. 

 

Vist que l’esmentada modificació afecta l’article 28.2.j del reglament, en el sentit de modificar el seu redactat 

actual “El pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la posterior liquidació”, 

perquè passi a establir “El pressupost del Consell Social i la seva posterior liquidació” i comporta la creació de 

l’apartat “l” en l’article 28.3 perquè estableixi  “Aprovar les modificacions del pressupost del Consell Social”. 

 

Vista la conveniència de regular en el reglament d’organització i funcionament del Consell Social una  compos ició  

de la Comissió Econòmica més oberta i flexible, que es pugui adaptar als perfils i disponibilitats que es puguin 

donar en cada moment, es proposa modificar el redactat actual de l’article 28.1 “Es constit ueix preceptivament 

una comissió econòmica, formada per almenys cinc membres designats pel Ple, entre els quals hi ha d’haver 

necessàriament dos representants de la societat civil, dos representants del Consell de Govern i el vice rector o  la  

vicerectora de l’àmbit econòmic, membre que confereix a la comissió el caràcter mixt.”, perquè passi a establir “Es 

constitueix preceptivament una comissió econòmica, formada per un mínim de tres membres i un màxim de sis, 

designats pel Ple, entre els quals hi ha d’haver com a mínim un representant de la societat civil, un representant 

del Consell de Govern i el vicerector o la vicerectora de l’àmbit econòmic, membre que confereix a  la  comiss ió  e l 

caràcter mixt”. 

 

Vist que es considera convenient agilitar els tràmits d’aprovació de les candidatures a la Dis tinció  Jaume Vicens  

Vives que convoca anualment la Generalitat de Catalunya, per tal donar compliment als calendaris de lliurament 

de les esmentades candidatures establerts per la Secretaria d’Universitats i Recerca, es  proposa que  en l’a rt icle  

29.2 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social s’afegeixi l’apartat “e”, que estableix “Acordar 

les candidatures a les distincions Jaume Vicens Vives”. 

 

Vista la conveniència que en l’article 32 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social es faci 

constar que el/la president/a del Consell Social és qui presideix la Comissió Permanent, es proposa la modificació  

de l’esmentat article en el sentit exposat. 

 

Vist que les modificacions que es proposen que afecten la Comissió Econòmica i la Comissió Acadèmica han es tat 

informades en les reunions, de 15 i 13 de febrer de 2019, respectivament. 

 

Vist que les modificacions del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social que es proposen en e ls  

paràgrafs anteriors queden recollides en el document 1. 

 

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

 

ACORDS 

 

Aprovar la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma 

de Barcelona en els termes que es fan constar en el document 1. 
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Acord 4/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Nomenament de càrrecs de membres del Consell Social. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vist l’acord 104/2018 pres en a reunió del Consell de Govern de  la UAB de 7 de novembre, en virtut de l qua l e s  

crea la Comissió de Qualitat de la UAB. 

 

Vist l’article 23 del capítol IX de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, relativa a la composició de la Comissió de Qualitat de la UAB, el qual estableix que una de  le s  

persones membres de la comissió és una/a representant del Consell Social. 

 

Vist l’acord 004/2019 pres per la Comissió d’Afers Acadèmics del Consell de Govern de la UAB, reunida  e l 22 de  

gener, en virtut del qual s’aprova la convocatòria del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria  2018 -

2019, la qual estableix que la composició del jurat que proposa el I Premi a l’Excel·lència Docent està format per 6 

persones, una d’elles el president del Consell Social o persona en qui delegui. 

 

Vista la proposta del president del Consell Social, d’acord amb el president de la Comissió Acadèmica, que el 

senyor Moisès Amorós Perich, president de l’esmentada comissió, representi el Consell Socia l en la  Comiss ió  de  

Qualitat de la UAB i en el jurat per a proposar el Premi a l’Excel·lència Docent. 

 

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

 

ACORDS 

 

1. Nomenar el president de la Comissió Acadèmica del Consell Social representant d’aquest ò rgan com a  membre  

de la Comissió de Qualitat de la UAB. 

 

2. Nomenar el president de la Comissió Acadèmica del Consell Social representant d’aquest òrgan com a  membre  

del jurat que proposa el Premi a l’Excel·lència Docent. 

 

3. Comunicar el punt primer d’aquest acord al secretari general de la UAB i a la cap de la Oficina  de  Coordinació  

Institucional de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 

 

4. Comunicar el pun segon d'aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i a la delegada de  

la rectora per a la programació Acadèmica i la Qualitat, als efectes que siguin oportuns. 

 

Acord 5/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Accions de l’àmbit universitat-empresa a realitzar en l’any 2019. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 

de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 

promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i socia l a l se rve i de  la  

qualitat de l’activitat universitària. 

 

Vist l’article 31, punt 1, apartat a), del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

Vist l’acord CUE 02/2019 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida e l 12 de  febre r de  

2019, que estableix: 

 

Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 

Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2019, amb una aportació de 2 .118 euros. 
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Aprovar destinar 8.000 euros per al programa Generació de Reptes, en concepte de les despeses de contractació 

externa dels serveis de consultoria de Design Thinking. 

Aprovar destinar 3.200 euros al programa Smart Money en concepte de les despeses de realització d’un vídeo 

promocional. 

Aprovar destinar 3.550 euros per a l’acte La Nit del Consell Social. 

Comunicar el punt primer d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, als efectes que 

siguin oportuns. 

Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics i el vicegerent de 

Recerca de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 

 

Vist el document 1, document 2 i document 3. 

 

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

 

ACORDS 

 

1. Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2019, amb una aportació de 2.118 euros. 

 

2. Aprovar destinar 8.000 euros per al programa Generació de Reptes, en concepte de les despeses de 

contractació externa dels serveis de consultoria de Design Thinking. 

 

3. Aprovar destinar 3.200 euros al programa Smart Money en concepte de les despeses de realització  d ’un vídeo  

promocional. 

 

4. Aprovar destinar 3.550 euros per a l’acte La Nit del Consell Social. 

 

5. Comunicar el punt primer d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, als e fectes  que  

siguin oportuns. 

 

6. Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics i e l vicege rent de  

Recerca de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 

 

Acord 6/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Proposta d’operacions d’endeutament a curt termini per part de la UAB per a l’autorització del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

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

 

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i e l p la  

de tresoreria per a l’any 2019 (document 1). 

 

Vist l’acord CE 13/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 15 de febrer de 2019, en 

virtut del qual s’acorda: Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 

Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 

d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 

34,9 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comiss ions  i 

altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya; 2) Les condicions financeres i de venciment 

de les operacions d’endeutament a curt termini contractades s’informaran als òrgans corresponents  de l Consell 

Social; 3)Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia, per tal que es duguin a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
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ACORDS 

 

1. Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 

d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 

34,9 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comiss ions  i 

altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

2. Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 

s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 

 

3. Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit d’Economia, per tal que es duguin a terme les 

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

  

Acord 7/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Cessió espais a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (FUABf) durant el curs 2018-2019. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que en data 19 de gener de 2016 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Universitat 

Autònoma de Barcelona (FUAB) van signar un conveni per a la participació del professorat de la UAB a la FUAB i la  

gestió d’espais en el marc de la l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona -Formació (fUABf) on es 

preveu, entre d’altres, el procediment d’autorització d’ús d’espais de la UAB (document 1). 

  

Atès que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un annex a l’anterior conveni pel qual es concre ta ren e ls 

espais necessaris recurrentment per portar a terme diferents màsters (document 2). 

 

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

 

Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. 

 

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

 

Vist l’acord 6/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 6 de febrer de 2019 en virtut del qual s’aprova donar -se 

per assabentat la signatura de l’annex al conveni per a la participació del professorat de la Universitat Autònoma 

de Barcelona a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la gestió d’espais en el marc de l’activitat de 

l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) en data 30 de novembre de 2018 i 

ratificar-ho. 

Vist l’acord CE 14/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 15 de febrer de 2019, en 

virtut del qual ACORDSinformar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

1)Donar-se per assabentat de la signatura de l’annex al conveni per a la participació del professorat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la gestió d’espais en el 

marc de l’activitat de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) en data 30 de 

novembre de 2018 i ratificar-ho, d’acord amb el que consta en el document 2; 2)Encarregar al vicerector 

d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a  la  vicege rent 

d’Economia, per tal que porti a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

 

ACORDS 

 

1. Donar-se per assabentat de la signatura de l’annex al conveni per a la participació del professorat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la gestió d’espais en el 

marc de l’activitat de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) en data 30 de 

novembre de 2018 i ratificar-ho, d’acord amb el que consta en e l document 2. 
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2. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 

 

3. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a termes les mesures necessàries  per 

a fer-lo efectiu. 

 

Acord 8/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Cessió espais a favor de Caixa de Crèdit dels Enginyers. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que en data 2 de desembre de 2015, la UAB i Caixa de Crèdit dels Enginyers -Caja de Crédito de los 

Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito (Caixa d’Enginyers) van formalitzar un conveni de col·laboració, 

l’objecte del qual va ser el desenvolupament d’activitats i projectes conjunts d’interès comú per la promoció  de  la  

professió d’enginyeria, la promoció de talent innovador, la  regulació de la presència de caixers del Grup Caixa 

d’Enginyers a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, així com el reconeixement d’avantatges comercials a favor dels 

alumnes, titulats i personal docent de l’Escola d’Enginyeria, per un termini inicial de 5 anys, prorrogable 

automàticament per anualitats successives (document 1). 

 

Atès que, a través d’aquest conveni, es va autoritzar l’ús d’espais de l’Escola d’Enginyeria perquè Caixa 

d’Enginyers ubiqués un caixer automàtic i que aquesta institució financera va assumir l’obligació de participar amb 

una aportació econòmica. 

 

Atès que es vol realitzar, entre d’altres actualitzacions, especificacions sobre l’ús d’espais que la UAB va atorgar a  

favor de Caixa d’Enginyers. 

 

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

 

Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. 

 

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

 

Vist l’acord 7/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 6 de febrer de 2019 en virtut del qual s’aprova autoritza r 

la formalització d’una addenda al conveni de  2 de desembre de 2015  relativa, entre d’altres, a la cessió de l dre t 

d'ús d’espais a CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

 

Vist l’acord CE 15/2019 pres per la Comissió Econòmica reunida el 15 de febrer de 2019, en virtut del qual 

s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Autoritzar la 

formalització d’una addenda al conveni de 2 de desembre de 2015 relativa, entre d’altres, a la cessió del dret d ’ús 

d’espais a Caixa de Crèdit dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito amb 

CIF F-08216863 dels següents espais en els termes següents: 

Objecte: 2,5 m2 a l’edifici Q, Escola d’Enginyeria, segons plànol d’emplaçament que consta en el document 2. 

Cànon: 1.000 euros anuals (impostos exclosos). A més a més, Caixa d’Enginyers assumeix els costos derivats de 

les obres d’instal·lació, d’equipament, d’infraestructura, de comunicacions, de mecanismes de seguretat, d’estudis 

tècnics i qualsevol altra que calgui realitzar per a la posada en marxa de l’equipament. En tot cas, la ins ta l·la ció  i 

manteniment de l’equipament no suposarà cap cost per a la UAB. 

Termini de duració: El conveni tindrà una durada de 4 anys, a comptar des de l’entrada en vigor d ela llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tant, finalitzarà el 2 d’octubre de 2020. 

Transcorregut el termini inicial, el conveni es prorrogarà automàticament per períodes iguals i successius  anuals , 

fins un màxim de 4 pròrrogues al període inicial, tret que qualsevol de les parts denunciï el conveni amb  un 

preavís de sis mesos del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues. 

Destinació: Caixa d’Enginyers queda facultada per instal·lar, muntar, explotar, mantenir, conservar, reparar i 

modificar en aquest espai, l’equipament necessari per prestar el servei de caixer automàtic. 

 

2)Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
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compliment a aquest acord; 3)Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l’execució i el seguiment d’aquest 

acord; 4)Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

 

ACORDS 

 

1. Autoritzar la formalització d’una addenda al conveni de 2 de desembre de 2015 relativa, entre d’altres, a la 

cessió del dret d’ús d’espais a Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad 

Cooperativa de Crédito amb CIF F-08216863 dels següents espais en els termes següents: 

 

a)  Objecte: 2,5 m2 a l’edifici Q, Escola d’Enginyeria, segons plànol d’emplaçament que consta en el document 2. 

  

b)  Cànon: 1.000 euros anuals (impostos exclosos). A més a més, Caixa d’Enginyers assumeix els costos deriva ts 

de les obres d’instal·lació, d’equipament, d’infraestructura, de comunicacions, de mecanismes de seguretat, 

d’estudis tècnics i qualsevol altra que calgui realitzar per a la posada en marxa de l’equ ipament. En tot cas, la 

instal·lació i manteniment de l’equipament no suposarà cap cost per a la UAB. 

  

c)  Termini de duració: El conveni tindrà una durada de 4 anys, a comptar des de l’entrada en vigor d ela llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tant, finalitzarà el 2 d’octubre de 2020. 

Transcorregut el termini inicial, el conveni es prorrogarà automàticament per períodes iguals i successius  anuals , 

fins un màxim de 4 pròrrogues al període inicial, tret que qualsevol de les parts denunciï el conveni amb  un 

preavís de sis mesos del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues. 

  

d) Destinació: Caixa d’Enginyers queda facultada per instal·lar, muntar, explotar, mantenir, conservar, repara r i 

modificar en aquest espai, l’equipament necessari per prestar el servei de caixer automàtic. 

  

 

2. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

compliment a aquest acord. 

 

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

4. Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a  

fer-lo efectiu. 

 

Acord 9/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Dissolució del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut Infància i Adolescència de 

Barcelona C’(IAAB) en virtut de l’acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998, integrat per 

l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i que té per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets d’infants i 

adolescents generant i compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb 

especial referència a Barcelona ciutat, àrea metropolitana i província. 

 

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

 

Atès que en sessió de data 29 de novembre de 2018 el Consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’a ltres, 

l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci, fixant com a data d’efectes de la liquidació  de l Consorci a  
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partir de la última obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista inicia lment 

el 31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més enllà del 31 de desembre de 2019. 

 

Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

 

Vista l’acord 11/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 6 de febrer de 2019 en virtut del qual s’aprova donar-se 

per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona , C ’ 

(IAAB) de data 29 de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del Consorci. 

 

Vist l’acord CE 16/2019 de la Comissió Econòmica reunida el 15 de febrer de 2019 en virtut del qual s’acorda 

informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Donar-se per assabentat de 

l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB) de data  29 

de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del Consorci; 2)Encarregar a l vice rector 

d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord; 3)Comunicar el present acord a  la  vicege rent 

d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

 

ACORDS 

 

1. Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Ado lescència  de  

Barcelona, C’ (IAAB) de data 29 de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del 

Consorci. 

 

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

 

3. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia , per tal que porti a terme les mesures necessàries per a  

fer-lo efectiu. 

 

Acord 10/2019, de 26 de febrer, del Plenari del Consell Social 

 

Conveni de col·laboració entre el Consell Social i AQU Catalunya i de la despesa pluriennal derivada del conveni. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vist l’article 88.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vist l’acord PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2018, en virtut del qual 

s’aprova el pressupost del Consell Socia l de la UAB corresponent a l’exercici 2019, el qual, en concepte de 

col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) per a la 

realització i finançament de la de la setena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del 

cinquè estudi sobre la inserció dels doctors i el tercer estudi sobre la inserció laboral dels  graduats en màsters , 

consigna 16.250 euros, import que correspon al 50% del cost total de l’estudi (32.500 euros) que assume ix la 

UAB, segons consta en la proposta de conveni de col·laboració. 

Vist que està previst satisfer el 50% del cost total de l’estudi (16.250 euros) en l’any 2020 i que, a aquestes 

efectes, AQU Catalunya requereix un certificat d’existència de crèdit de despeses pluriennals. 

 

Atesa la confirmació de la vicegerència d’Economia de la UAB relativa a que la certificació d’existència de crèdit de 

les despeses pluriennals és emesa per la Secretària Executiva del Consell Social donat l’import total de la despesa. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic i que es presenta la proposta de conveni una vegada complimentat el 

procés de revisió i autorització corresponent de la UAB. 

 

Vist l’acord CE 20/2019 pres per la Comissió Econòmica reunida el 15 de febrer de 2019 en virtut del qual 

s’acorda: 1) Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a  l’e s tabliment d ’un 

marc general de col·laboració per a la realització i finançament de l’estudi de la inserció dels graduats i graduades 

en el món laboral 2020, d’acord amb el que consta en el document 1; 2) Aprovar les despeses pluriennals 

corresponents al conveni de col·laboració al que es fa esment en el punt 1 d’aquest acord i l’exis tència  de  crèdit 

suficient per atendre-la. 

 

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

 

ACORDS 

 

1. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc general de  

col·laboració per a la realització i finançament de l’estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 

2020. 

2. Aprovar les despeses pluriennals corresponents al conveni de col·laboració al que  es fa  esment en e l punt 1 

d’aquest acord i l’existència de crèdit suficient per atendre-la d’acord amb el que consta en el document 2. 

 

 

I.2. Comissions del Consell Social 
 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 2/2019, de 13 de febrer de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 30 de gener de 2019. 

 

ACORDS  
 

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 30 de gener de 2019. 
 

Acord 3/2019, de 13 de febrer de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Extinció de títols de grau. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’extinció de títols de grau de la  UAB que  

ha estat presentada pel centre corresponent. 

  
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d 'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials.  
  

Vist el que disposa l’article 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció de títols oficials. 

  
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

  

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

Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 6 de febrer de 2019 s’ha pres l’acord 2/2019 que 
estableix: 
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PRIMER.- Aprovar la supressió del títols de grau següents: 

  
-       Estudis Clàssics 

-       Geografia i Ordenació del Territori 
  

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

competències. 
  

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

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 

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

  
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  

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

ACORDS  
  

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

1. Aprovar la supressió del títols de grau següents:  

  
a. Estudis Clàssics 

b. Geografia i Ordenació del territori 
  

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

d’aquest acord. 
  

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

 
4. Distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració en departaments convocades  pe r a l 

curs  2018-2019 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

  
 

Vist l’acord CA 23/2018, de 19 de juny de 2018, pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut de l 
qual s’aprova, en relació a les beques – col·laboració amb departaments corresponents al curs 2018-2019 

convocades pel Ministeri d’Educació Cultura i Esport, els criteris pel repartiment entre els departament de la  UAB, 

així com els criteris de reassignació de beques en el cas de disposar de places vacants una vegada assignades  le s 
sol·licituds vàlides. 

  
Vist que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports regula el procés de selecció de les sol·licituds de beques i, a 

aquests efectes, estableix que es constituirà a cada universitat una Comissió per a l’estudi de les sol·licitud s 
presentades i les propostes de possibles becaris. 

  

Vist que la Comissió de la UAB per a l’estudi de les sol·licituds presentades i les propostes de possibles becaris  ha  
resolt la proposta de concessió de beques de col·laboració amb departaments universitaris per al curs 2018-2019. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a la Comissió Acadèmica de 13 de febrer de 2019, 

s’informarà sobre la distribució i assignació per departaments de les beques de col·laboració en departaments 

convocades per al curs 2018-2019 pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
 

Acord 4/2019, de 13 de febrer de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Aspectes a valorar en la selecció de les candidatures de la UAB per a la Distinció Jaume Vicens Vives de l’any 2019 

i següents 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

  
La Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es creà des del departament competent en 

matèria d’universitats amb la finalitat d’honorar el professorat universitari i els departaments un iversitaris que 
sobresurten per la seva contribució en la millora de la qualitat de la docència, especialment per la tasca de 

renovació de la docència, la formació de professorat i l’elaboració de manuals i materials docents al se rve i de  le s  

universitats. D’entre totes les candidatures presentades per cadascuna de les universitats catalanes, tant 
públiques com privades, les distincions a les candidatures guanyadores s’atorguen per Decre t de l Govern de la  

Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria  unive rsità ria. 
Les Distincions Jaume Vicens Vives poden atorgar-se com a premi individual als professors i professores de les 

universitats catalanes i com a premi col·lectiu a un equip de professors i/o professore s, o a centres o 
departaments universitaris que hagin contribuït de manera destacada a la millora de la qualitat de la docència 

universitària a Catalunya. En ambdós casos, la distinció inclou una compensació econòmica que es distribueix 

entre els guardonats i guardonades i que s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent, a decisió de  
les persones guardonades. L’import dels guardons es fixa al Decret d’atorgament i s’ingressa als pressupostos de 

les universitats corresponents. 
  

Atesa la previsió de la convocatòria per part de la Generalitat per a les candidatures a la Dis tinció  Jaume Vicens  

Vives corresponents a l’any 2019 i següents, i que és habitual, des de la creació d’aquesta Distinció, que el Consell 
Social, d’acord amb els procediments que cada universitat hagi fixat, elevi les candidatures al departament 

competent en matèria d’universitats. 
  

Vist que en la Comissió Acadèmica de 8 de maig de 2012 i en el Ple de 10 de maig de 2012 es  conclou sobre la  
conveniència d’establir uns criteris de selecció de les candidatures que es rebin, de cara a determinar les que s’han 

d’elevar al departament competent en matèria d’universitats. 

  
Vist que en les Comissions Acadèmiques de 2 d’abril de 2013, 28 de gener de 2014 i 4 de febrer de 2015 

s’acorden els aspectes a valorar per a la selecció de les candidatures de la UAB a la Distinció Jaume Vicens  Vives  
per elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca dels anys 2013, 2014 i 2015, respectivament, i que en Comiss ió  

Acadèmica de 16 de març de 2016 es va introduir una modificació en aquests aspectes a valorar respecte els anys 

anteriors, que es manté en els aspectes a valorar acordats en la Comissió Acadèmica de 9 de febrer de 2017, i que 
per a l’any 2018 i següents es van proposen els mateixos aspectes, fins que es consideri pertinent l’aprovació 

d’una modificació o actualització dels esmentats aspectes a valorar. 
  

Vist l’acord 004/2019 pres per la Comissió d’Afers Acadèmics del Consell de Govern de la UAB, reunida  e l 22 de  
gener, en virtut del qual s’aprova la convocatòria del Premi a l’Excel·lència Docent de la UAB, convocatòria  2018-

2019, en el qual s’estableix entre d’altres, com a dotació del premi que “La candidatura guanyadora d’aquest 

premi serà una de les candidatures que presentarà la UAB a les distincions Vicens Vives, promogudes per la 
Generalitat de Catalunya, o a d’altres similars que les pugin complementar o substituir.” (document 1) 

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

 

ACORDS  
  

1. Per a la selecció de les candidatures individuals i col·lectives de la UAB a la Distinció Jaume Vicens Vives 
presentades al Consell Social a elevar a la Secretaria d’Universitats i Recerca, es valorarà que la tasca  o  pro jecte 

objecte de la candidatura posi de manifest alguna o vàries de les contribucions següents: 
 

• Millora de la qualitat en la docència. 

• Elaboració de materials docents innovadors. 
• Renovació metodològica/ capacitat innovadora dels mètodes docents presentats. 

• Creació d’escola o de model docent. 
• Visibilitat del projecte dins la UAB i/o en la societat. 

• Activitat i experiència docent en altres institucions docents i investigadores universitàries , tant nacionals  com 

internacionals. 
• Durada de l’activitat docent desenvolupada a la UAB. 

• Bona coordinació i treball en equip entre el professorat, en el marc d’una metodologia innovadora i/o de qualitat.  
  

2. A més de la/les candidatura/es individual/s seleccionada/es segons els criteris establers al punt 1 d’aquest 

acord, també s’incorporarà com a candidatura individual la guanyadora del Premi a l’Excel·lència de la 
convocatòria del curs 2018-2019 i següents. 

  
3. Comunicar aquest acord al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, als efectes que siguin oportuns. 
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Acord 5/2019, de 13 de febrer de 2019, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pe l 

Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 

Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vists el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes: 

 
    DNI 53313027Q, estudiant de Màster en Psicopedagogia a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, 

segons consta en el document 1. 
    NIE Y3708714R, estudiant de màster en Enginyeria de Telecomunicació a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, 

segons consta en el document 2. 

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

 
ACORDS  

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

dels estudis de Màster Universitari en Psicopedagogia, presentada per l’estudiant amb DNI 53313027Q de la 

Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 4.4, de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i considerar que les 

al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2018-
2019. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2018-2019. 

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

dels estudis de Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, presentada per l’estudiant amb NIE 
Y3708714R de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix l‘article 4.4, de la 

Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se en el curs 2019-

2020. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 

 

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

 

Acord 1/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Acta de la sessió del dia 17 de desembre de 2018  

 
ACORDS  

 

Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 17 de desembre de 2018. 
 

Acord 2/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Tarifes dels Laboratoris de Prestació de Serveis per a l’any 2019. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les ta rife s  dels  

laboratoris de prestació de serveis següents: Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes 
Embedded (LAMPES); Laboratori d’Anàlisis Palinològiques; Servei d’Anàlisi de Fàrmacs; Servei d’Anàlisi i 

Aplicacions Microbiològiques; Servei de Dosimetria Biològica i Serveis Integrals de l’Animal de Laboratori. 

 
Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 



BOUAB Núm. 170  -  Febrer / 2019    pàg. 14 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 

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

 
ACORDS  

 

    Aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels laboratoris de prestació de serveis següents: 
 

       Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded (LAMPES), d’acord amb el que 
consta en el document 1. 

       Laboratori d’Anàlisis Palinològiques, d’acord amb el que consta en el document 2. 
       Servei d’Anàlisi de Fàrmacs, d’acord amb el que consta en el document 3. 

       Servei d’Anàlisi i Aplicacions Microbiològiques, d’acord amb el que consta en el document 4. 

       Servei de Dosimetria Biològica, d’acord amb el que consta en el document 5. 
       Serveis Integrals de l’Animal de Laboratori, d’acord amb el que consta en el document 6. 

 
       Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries 

per a fer-lo efectiu. 

 
Acord 3/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes dels Instituts, Estructures, Centres de Recerca propis i Serveis Docents de la UAB per a l’any 2019. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de les ta rife s  dels  
Instituts, Estructures, Centres de Recerca propis i Serveis Docents de la UAB per a l’any 2019 següents: Comiss ió 

d’Ètica en Experimentació Animal i Òrgan Habilitat – Comissió d’Ètica en Experimentació Animal. 
 

Atès l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Atès l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 

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

 

ACORDS  
 

    Aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels Instituts, Estructures, Centres de Recerca Propis i Serveis Docents de 
la UAB següents:                                             

 

    Comissió d’Ètica en Experimentació Animal, d’acord amb el que consta en el document 1. 
    Òrgan Habilitat – Comissió d’Ètica en Experimentació Animal, d’acord amb el que consta en el document 2. 

 
 

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

 

Acord 4/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Tarifes Servei de Cultius Cel·lulars, producció d’Anticossos de Citometria per a l’any 2019. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vist l’acord CE 115/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 17 de desembre de 2018 en e l 

qual ACORDS aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels serveis científico -tècnics, entre els quals hi figura en 
l’apartat g, el Servei de Cultius Cel·lulars, producció d’Anticossos i de Citometria. 

 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de modificació de la  
tarifa, per a l’any 2019, del Servei de Cultius Cel·lulars, producció d’Anticossos i de Citometria, en el sentit de 

modificar les condicions en les quals es pot accedir a un descompte. 
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Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 

 

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

ACORDS  
 

1. Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2019 del Servei de Cultius Cel·lulars, producció  d’Anticossos i de  
Citometria, que queden definides d’acord amb el que consta en el document 1. 

  

2. Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 

 
Acord 5/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Tarifes Servei de Microscòpia per a l’any 2019. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Vist l’acord CE 115/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 17 de desembre de 2018 en e l 
qual ACORDS aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels serveis científico-tècnics, entre els quals hi figura en 

l’apartat l, el Servei de Microscòpia. 

 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de modificació de la  

tarifa, per a l’any 2019, del Servei de Microscòpia, en el sentit d’esmenar alguns preus en els quals s’ha  de tecta t 
un error. 

 

Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord núm.16 bis/2008 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 19 de juny. 
 

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

 
ACORDS  

 
1. Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2019 del Servei de Microscòpia, que queden de finides d ’acord 

amb el que consta en el document 1. 

  
2. Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per  

a fer-lo efectiu. 
  

Acord 6/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Complements retributius autonòmics per mèrits de docència del personal docent i investigador funcionari i 

contractat de la UAB. AQU avaluació 2017 per recurs. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

D’acord amb la Resolució EMC/2976/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la  
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 

contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a l'ass ignació  de 
les retribucions addicionals.  
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D’acord amb l’informe favorable al recurs presentat pels interessats i emès per la Comissió de Personal Acadèmic 

en la reunió del dia 19 de novembre de 2018. 
 

Vista la certificació emesa per l’AQU Catalunya referent als complements retributius autonòmics per mèrits de 
docència del professorat de la UAB. 

  

Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del persona l docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que  un 

cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho  tras lladarà  a l 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 

 
Vist l’acord 9/2019 pres pel Consell de Govern de 6 de febrer, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.- Donar-se  per 

assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de  Ca talunya de  

complements retributius autonòmics per mèrits de docència del personal docent i investigador, funcionari i 
contractat, que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada en els termes que s’annexen.; 

SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; TERCER.- Comunicar els presents 
acords a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a terme les mesures necessàries per a fer-lo 

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

acords. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 

 
1. Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de docència del personal docent i investigador 

funcionari i contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada, d ’acord 
amb el que consta al document 1. 

 

2. Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines per tal que portin a termes les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
3. Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 

 
Acord 7/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador funcionari de la UAB. 
AQU 2a convocatòria AAI 2018. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

D’acord amb la Resolució EM/2977/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i a ls  

terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2017. 

  
D’acord amb la Resolució EMC/3064/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del 

termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de la segona convocatòria d'avaluació de l'activitat inve stigadora  

del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques i la convocatòria de les universitats 
privades i centres adscrits. 

  
Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics  pe r mèrits  

de recerca del professorat funcionari de la UAB. 

  
Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del persona l docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que  un 
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cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho  tras lladarà  a l 

Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 

Vist l’acord 10/2019 pres pel Consell de Govern de 6 de febrer, en virtut del qual ACORDS: PRIMER.- Donar-se per 
assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de  Ca talunya de  

complements retributius addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari de la UAB que  han obtingut 

avaluació positiva en els termes que s’annexen; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva 
aprovació, si escau; TERCER.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, pe r ta l 

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

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

ACORDS   
 

1. Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador 

funcionari de la UAB que han obtingut avaluació positiva en la segona convocatòria AAI2018, d’acord amb e l que  
consta al document 1. 

 
2. Comunicar el present acord a l'Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines per tal que portin a termes les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

3. Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 

 
Acord 8/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Informació sobre la proposta de modificació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Socia l de  la  

UAB pel que fa a les competències de la Comissió Econòmica. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vist que en la reunió del Ple del Consell Social de 19 de desembre de 2018 es planteja la conveniència de de legar 

en la Comissió Econòmica del Consell Social l’aprovació de les modificacions de crèdit del pressupost de l Consell 
Social de la UAB a la Comissió Econòmica. 

 

Vist que la modificació que es proposa afecta a l’article 28.2.j, en el sentit de modificar el seu redactat actual “El 
pressupost del Consell Social, les possibles modificacions d’aquest pressupost i la pos terio r liquidació”, pe rquè 

passi a establir “El pressupost del Consell Social i la posterior liquidació”. 
 

Vist que la modificació que es proposa comporta la creació d’un nou apartat en l’article 28.3, que estableixi 

“Aprovar les modificacions del pressupost del Consell Social”. 
 

Vista la previsió de tractar en el Ple del Consell Social de 26 de febrer de 2019 la proposta de modificació del 
Reglament d’organització i funcionament del Consell Social segons l’exposat en els pa ràgrafs anteriors. 

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

 

ACORDS  
 

La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada sobre la proposta de modificació del Reglament 
d’organització i funcionament del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona pel que fa a les 

competències de la Comissió Econòmica. 

  
Acord 9/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Procediment per la justificació de les accions i projectes finançats pel Consell Social de la UAB de l’any 2019. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

D’acord amb la necessitat del Consell Social d’establir un procediment per a la justificació dels projectes 2019 en 
els que col·labora el Consell Social mitjançant aportació econòmica que acorda el Ple del Consell Social. 
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Atès que aquest procediment serà aplicable per les accions que s’acordin al llarg de l’any 2019 i que incloguin 
accions dels àmbits Societat-Universitat i/o Universitat-Empresa, així com projectes d’altres  àmbits. 

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

 

ACORDS 
 

Aprovar el procediment per a la justificació de les accions i projectes finançats pel Consell Social de la UAB de l’any 
2019, d’acord amb el que consta  en el document 1. 

 
Acord 10/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Ratificació de les tarifes de serveis prestats per CSUC per a l’any 2019. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Atès l'acord de la Comissió Executiva del CSUC de 3 de desembre de 2018 pel qual ACORDS aprovar le s  ta rife s 

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 tarifes 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 

corresponents a l’any 2019 (document 1) requereixen la ratificació d'aquesta Universitat. 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 23 de gener, 

que estableix el següent: PRIMER. Ratificar les tarifes pels serveis prestats pel Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya (CSUC) per a l’exercici 2019, que s'annexa; 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; 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. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions 

 
ACORDS  

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

l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1.  
 

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

 
3. Comunicar el present acord 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-lo efectiu. 
  

Acord 11/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2018. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2018 (document 1). 

 
Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
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Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

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

ACORDS  

 
1. Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 20 de desembre de 2018, d ’acord amb e l que  

consta en el document 1. 
 

2. Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

  

Acord 12/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de gener de 2019. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 

pressupost de la UAB a 31 de gener de 2019 (document 1). 
 

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

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

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

 
ACORDS  

 

1. Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 31 de gener de 2019, d ’acord amb el que cons ta 
en el document 1. 

 
2. Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 

terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 13/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Proposta d’operacions d’endeutament a curt termini per part de la UAB per a l’autorització del Govern de la 

Generalitat de Catalunya. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

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

 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’informe de necessitats de tresoreria presentat per la gerència i la Vicegerència d’Economia de la UAB i e l p la  

de tresoreria per a l’any 2019 (document 1). 

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

 
ACORDS  

 

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

1. Acordar, perquè sigui autoritzat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que la UAB formalitzi operacions 
d’endeutament a curt termini, amb la contractació d’una o vàries pòlisses de crèdit, fins a un import màxim de 

34,9 milions d’euros, d’acord amb el termini i les característiques de cost màxim d’operació, incloent comiss ions  i 

altres despeses, que acordi el Govern de la Generalitat de Catalunya. 
2. Les condicions financeres i de venciment de les operacions d’endeutament a curt termini contractades 

s’informaran als òrgans corresponents  del Consell Social. 
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3. Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent d’Economia , per tal que es duguin a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 14/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Cessió espais a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (FUABf) durant el curs 2018-2019. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que en data 19 de gener de 2016 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Universitat 

Autònoma de Barcelona (FUAB) van signar un conveni per a la participació del professorat de la UAB a la FUAB i la  
gestió d’espais en el marc de la l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona -Formació (fUABf) on es 

preveu, entre d’altres, el procediment d’autorització d’ús d’espais de la UAB (document 1). 

  
Atès que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un annex a l’anterior conveni pel qual es concre ta ren e ls 

espais necessaris recurrentment per portar a terme diferents màsters (document 2). 
 

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

 
Vist l’article 207.1 de ls Estatuts de la UAB. 

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

 
Vist l’acord 6/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 6 de febrer de 2019 en virtut del qual s’aprova el següent: 

PRIMER.-  Donar-se per assabentat la signatura de l’annex al conveni per a la participació  de l pro fessorat de  la  

Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la gestió d’espais en el 
marc de l’activitat de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) en data 30 de 

novembre de 2018 i ratificar-ho (document 2).; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva 
aprovació, si escau; TERCER.- Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de 

l'acord primer. 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 

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

 
1. Donar-se per assabentat de la signatura de l’annex al conveni per a la participació del professorat de la 

Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la gestió d’espais en el 
marc de l’activitat de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) en data 30 de 

novembre de 2018 i ratificar-ho, d’acord amb el que consta en el document 2. 

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

 
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a termes les mesures necessàries  per 

a fer-lo efectiu. 
 

Acord 15/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Cessió espais a favor de Caixa de Crèdit dels Enginyers. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que en data 2 de desembre de 2015, la UAB i Caixa de Crèdit dels Enginyers -Caja de Crédito de los 
Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito (Caixa d’Enginyers) van formalitzar un conveni de col·laboració, 

l’objecte del qual va ser el desenvolupament d’activitats i projectes conjunts d’interès comú per la promoció  de  la  
professió d’enginyeria, la promoció de talent innovador, la regulació de la presència de caixers del Grup Caixa 

d’Enginyers a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, així com el reconeixement d’avantatges comercials a favor dels 

alumnes, titulats i personal docent de l’Escola d’Enginyeria, per un termini inicial de 5 anys, prorrogable 
automàticament per anualitats successives (document 1). 
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Atès que, a través d’aquest conveni, es va autoritzar l’ús d’espais de l’Escola d’Enginyeria perquè Caixa 

d’Enginyers ubiqués un caixer automàtic i que aquesta institució financera va assumir l’obligació de participar amb 
una aportació econòmica. 

 
Atès que es vol realitzar, entre d’altres actualitzacions, especificacions sobre l’ús d’espais que la UAB va atorgar a  

favor de Caixa d’Enginyers. 

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

 
Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. 

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

 

Vist l’acord 7/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 6 de febrer de 2019 en virtut del qual s’aprova el següent: 
PRIMER.- Autoritzar la formalització d’una addenda al conveni de  2 de desembre de 2015  relativa, entre d’altres, 

a la cessió del dret d'ús d’espais a CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS INGENIEROS 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO amb CIF F-08216863 dels següents espais en els següents termes:    

 

    Objecte: 2,5 m2 a l’edifici Q, Escola d’Enginyeria, segons plànol d’emplaçament (document 2). 
 

    Cànon: 1.000 € anuals (impostos exclosos). A més a més, CAIXA D’ENGINEYRS assumeix els costos derivats de 
les obres d’instal·lació, d’equipament, d’infraestructura, de comunicacions, de mecanismes de seguretat, d’estudis 

tècnics i qualsevol altra que calgui realitzar per a la posada en marxa de l’equipament. En tot cas, la ins ta l·la ció  i 
manteniment de l’equipament no suposarà cap cost per a la UAB. 

 

    Termini de duració: El conveni tindrà una durada de 4 anys, a comptar des de l’entrada en vigor de la llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tant, finalitzarà el 2 d’octubre de 2020. 

Transcorregut el termini inicial, el conveni es prorrogarà automàticament per períodes iguals i successius  anuals , 
fins un màxim de 4 pròrrogues al període inicial, tret que qualsevol de les parts denunciï el conveni amb un 

preavís de sis mesos del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues. 

 
    Destinació: CAIXA D’ENGINYERS queda facultada per instal·lar, muntar, explotar, mantenir, conservar, reparar i 

modificar en aquest espai, l'equipament necessari per prestar el servei de  caixer automàtic. 
 

SEGON.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies faculta ts pugui s ignar e ls  
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

compliment a aquest acord; TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau; 

QUART.- Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer; CINQUÈ.- 
Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a  

fer-los efectius. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

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

ACORDS  
 

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

1. Autoritzar la formalització d’una addenda al conveni de 2 de desembre de 2015 relativa, entre d’altres, a la 

cessió del dret d’ús d’espais a Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad 
Cooperativa de Crédito amb CIF F-08216863 dels següents espais en els termes següents: 

a. Objecte: 2,5 m2 a l’edifici Q, Escola d’Enginyeria, segons plànol d’emplaçament que consta en el document 2. 
 

b. Cànon: 1.000 euros anuals (impostos exclosos). A més a més, Caixa d’Enginyers assumeix els costos de riva ts 

de les obres d’instal·lació, d’equipament, d’infraestructura, de comunicacions, de mecanismes de seguretat, 
d’estudis tècnics i qualsevol altra que calgui realitzar per a la posada en marxa de l’equipament. En tot cas, la 

instal·lació i manteniment de l’equipament no suposarà cap cost per a la UAB. 
 

c. Termini de duració: El conveni tindrà una durada de 4 anys, a comptar des de l’entrada en vigor d ela llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tant, finalitzarà el 2 d’octubre de 2020. 
Transcorregut el termini inicial, el conveni es prorrogarà automàticament per períodes iguals i successius  anuals , 

fins un màxim de 4 pròrrogues al període inicial, tret que qualsevol de les parts denunciï el conveni amb  un 
preavís de sis mesos del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues. 
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d. Destinació: Caixa d’Enginyers queda facultada per instal·lar, muntar, explotar, mantenir, conservar, repara r i 
modificar en aquest espai, l’equipament necessari per prestar el servei de caixer automàtic. 

  
2. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

compliment a aquest acord. 
  

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

4. Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a  
fer-lo efectiu. 

 

Acord 16/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Dissolució del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona participa en el Consorci Institut Infància i Adolescència de 

Barcelona C’(IAAB) en virtut de l’acord de la Junta de Govern de 5 de novembre de 1998, integrat per 
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 

Barcelona, i que té per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets d’infants i 
adolescents generant i compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb 

especial referència a Barcelona ciutat, àrea metropolitana i província. 

 
Vist l’informe de justificació i proposta d’acord per tal de procedir a la dissolució de l’esmentat Consorci (document 

1). 
  

Atès que en sessió de data 29 de novembre de 2018 el Consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’a ltres, 

l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci, fixant com a data d’efectes de la liquidació  de l Consorci a  
partir de la última obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista inicia lment 

el 31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més enllà del 31 de desembre de 2019 (document 
2). 

 
Vist l’article 88.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

Vist que l'article 64.t dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.a del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

 
Vista l’acord 11/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 6 de febrer de 2019 en virtut del qual s’aprova el 

següent: PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància  i 

Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB) de data 29 de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la 
dissolució del Consorci; SEGON.- Elevar els presents acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions; 

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

fer-los efectius. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 
ACORDS  

 

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

1. Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Ado lescència  de  
Barcelona, C’ (IAAB) de data 29 de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la dissolució del 

Consorci. 

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

fer-lo efectiu. 
 

Acord 17/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Relació de contractes i pròrrogues amb despesa de pressupost genèric pluriennal amb un pressupost base de 

licitació fins a 200.000 euros (IVA exclòs)  del primer semestre de l’any 2018. 
 

Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 
2017 (acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de 

despeses pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 
 

Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació  fins  a  2 00.000€ 

(IVA exclòs) corresponents al segon semestre de 2018 (document 1). 
 

Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 23 de  gener 
de 2019, en virtut del qual 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 competèncie s; 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

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

 

ACORDS  
 

La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la relació de contractes i pròrrogues pluriennals corresponents 
al segon semestre de 2018 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros, d’acord amb el que consta en 

el document 1. 

 
Acord 18/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Despeses pluriennals en concepte de la pròrroga del servei de cura, manipulació i gestió dels  ra tolins  de l se rvei 

d’estabulació del CBATEG. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Vist el Certificat amb data 9 de gener de 2019 emès pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 

suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número 71/2016 en concepte de la primera 
pròrroga de la contractació del servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del servei d’estabulació del 

CBATEG de la UAB. (document 1). 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió  p lenària  del 

Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 
 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient pe r 

atendre-les. 

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

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, e l qua l 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

 

Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió de la Comissió d’Economia i Organització delegada 
del Consell de Govern de 14 de febrer de 2019 que estableix: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses 

pluriennals corresponent al  contracte número 71/2016 de servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del 
servei d’estabulació del CBATEG de la UAB, que s’annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  pe r ta l 
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que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de  

govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors 

 
ACORDS  

 
1. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte número 71/2016 de servei de cura, 

manipulació i gestió dels ratolins del servei d’estabulació del CBATEG de la UAB i l’existència de crèdit suficient per 
atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 1.  

 

2. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 

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

 

Acord 19/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Despeses pluriennals en concepte de la pròrroga dels serveis de jardineria. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Vist el Certificat emès pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la  despesa 

corresponent a la pròrroga de la contractació número 72/2015 dels serveis de jardineria de la UAB. (document 1). 
 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió  p lenària  del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 

 

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient pe r 

atendre-les. 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 

Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, e l qua l 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

Vista la proposta d’acord que està previst tractar en la reunió de la Comissió d’Economia i Organització delegada 
del Consell de Govern de 14 de febrer de 2019 que estableix: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses 

pluriennals corresponent al  contracte número 72/2015 dels serveis de jardineria de la UAB, que s’annexa; 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar 

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

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions, 
 

ACORDS  

 
1. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte número 72/2015 dels serveis de 

jardineria de la UAB i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 1.  
 

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

d’aquest acord. 
 

3. Comunicar aquest acord a la cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
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Acord 20/2019, de 15 de febrer de 2019, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Conveni de col·laboració entre el Consell Social i AQU Catalunya i de la despesa pluriennal derivada del conveni. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Vist l’article 88.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 

Vist l’acord PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre de 2018, en virtut del qual 
s’aprova el pressupost del Consell Social de la UAB corresponent a l’exercici 2019, el qual, en concepte de 

col·laboració amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU  Catalunya) per a la 
realització i finançament de la de la setena edició de l’estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del 

cinquè estudi sobre la inserció dels doctors i el tercer estudi sobre la inserció laboral dels  graduats en màsters , 

consigna 16.250 euros, import que correspon al 50% del cost total de l’estudi (32.500 euros) que assumeix la 
UAB, segons consta en la proposta de conveni de col·laboració (document 1). 

 
Vist que està previst satisfer el 50% del cost total de l’estudi (16.250 euros) en l’any 2020 i que, a aquestes 

efectes, AQU Catalunya requereix un certificat d’existència de crèdit de despeses pluriennals (document 2). 

 
Atesa la confirmació de la vicegerència d’Economia de la UAB relativa a que la certificació d’existència de crèdit de 

les despeses pluriennals és emesa per la Secretària Executiva del Consell Social donat l’import total de la despesa. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic i que es presenta la proposta de conveni una vegada complimentat el 
procés de revisió i autorització corresponent de la UAB. 

 

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

ACORDS  
 

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

 
1. Aprovar la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu Consell Social per a l’establiment d’un marc general de  
col·laboració per a la realització i finançament de l’estudi de la inserció dels graduats i graduades en el món laboral 

2020, d’acord amb el que consta en el document 1. 
  

2. Aprovar les despeses pluriennals corresponents al conveni de col·laboració al que  es fa  esment en e l punt 1 

d’aquest acord i l’existència de crèdit suficient per atendre-la, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 

 
I.2.3. Comissió Universitat-Empresa 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 1/2019, de 12 de febrer, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

 

Acta de la sessió de la Comissió Universitat-Empresa del dia 12 de novembre de 2018 

  

ACORDS 

  

Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 12 de novembre de 2018. 

 

Acord 2/2019, de 12 de febrer, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 

 

Accions del Consell Social a realitzar en l’any 2019 en l’àmbit Universitat-Empresa 

 

Vist l’acord PLE 79/2018 pres pel Ple del Consell Social de 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 

pressupost del Consell Social per a l’any 2019, que contempla, entre d’altres, 25.985 euros per a accions a 

realitzar en el 2019 en l’àmbit universitat-empresa. 

 

Vist que en la reunió de la Comissió Universitat-Empresa reunida el 12 de novembre de 2018 s’informa de la 

disponibilitat dels 25.985 euros esmentats per a accions del Consell Social en l’any 2019 i s’inicia el debat de  le s  
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actuacions a dur a terme, que són les següents: Imagine Express (document 1), acte de la Nit del Consell Socia l 

(document 2) i promoció del programa Smart Money (document 3); addicionalment es planteja estudiar destinar 

la bossa dels 17.117 euros restants per als projectes relacionats amb la generació de reptes  i la  fo rmació  dua l, 

qüestió que resta pendent de tractar en la reunió de la Comissió Universitat-Empresa de 12 de febrer de 2019. 

 

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

 

ACORDS 

 

Elevar al Ple del Consell Social la proposta d’acord següent: 

1. Aprovar col·laborar en el programa Imagine Express de l’any 2019, amb una aportació de 2.118 euros. 

 

2. Aprovar destinar 8.000 euros per al programa Generació de Reptes, en concepte de les despeses de 

contractació externa dels serveis de consultoria de Design Thinking. 

 

3. Aprovar destinar 3.200 euros al programa Smart Money en concepte de les despeses de realització  d ’un vídeo  

promocional. 

 

4. Aprovar destinar 3.550 euros per a l’acte La Nit del Consell Social. 

 

5. Comunicar el punt primer d’aquest acord a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB, als e fectes  que  

siguin oportuns. 

 

6. Comunicar el punt segon d’aquest acord al vicerector d’innovació i de Projectes Estratègics i e l vicege rent de  

Recerca de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 

 

 

I.3. Claustre 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 01/2019, de 27 de febrer, del Claustre 
 

Aprovar el Pla Estratègic de la Universitat Autònoma de Barcelona 2019-2030. [Document] 
 

 

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

 

Acord  1/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 
 

Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 5 de desembre de 2018. 

 
 

Acord  2/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de grau que ha estat 

presentada pel centre corresponent.  
 

Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 

 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 

 
Vist el que disposa l’article 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió d’ensenyaments que condueixen a 

l’obtenció de títols 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  le s  

http://www.uab.cat/doc/Pla_Estrategic_2019_2030_27022019
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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 t ítols corresponents als estudis de primer cicle. 
 

Atès que la proposta de supressió de títols de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió 
d’Afers Acadèmics de 22 de gener de 2019. 

 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar la supressió del títols de grau següents: 
 

- Estudis Clàssics  
- Geografia i Ordenació del Territori  

 

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

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

primer i segon. 
 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  3/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 

 

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 presentada pel vicerector d’Economia i de Campus pel que fa al Pla de Mobilitat de l Campus  de  

Bellaterra de la UAB corresponent al període 2018-2024.  
 

Vist que la Comissió d’Economia i Organització en sessió celebrada el dia 23 de gener de 2018 va informar 

favorablement pel que fa a l’aprovació del Pla de Mobilitat de la UAB corresponent al període 2018-2024.  
 

Vist l'article 3, lletra d) del Reglament del Consell de Govern pel que fa a la seva competència en matèria de 
regulació dels assumptes objecte de la seva competència en matèria de planificació d'ensenyaments, o rdenació  

acadèmica, planificació i seguiment econòmic i pressupostari, directrius genera ls sobre organització de 

l'administració universitària i dels recursos humans.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a proposta del  vicerector d’Economia i de Campus, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar el Pla de Mobilitat del Campus de Bellaterra de la UAB 2018-2024, que s’annexa. [Document] 
 

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

 
 

Acord  4/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del degà de la Facultat d’Economia i Empresa pel que fa a la modificació de l Reglament vigent 

ratificat per Acord de  Consell de Govern en data de 2 de desembre de 2009, modificat pels acords de 26 de gener 
de 2011 i de 19 d’octubre de 2011. 

 

http://www.uab.cat/doc/Pla_Mobilitat_060219
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Vist que en data 9 de novembre de 2018 la Junta de Facultat ha aprovat la proposta de modificació de l’esmentat 

Reglament i que els canvis principals afecten a la creació de la  Comissió de Qualitat. 
 

Vist que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i 
escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel 

Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre  de  2008, 25 

d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent.   
 

Atès que, d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern ratificar la  modificació  
del Reglament de la Facultat d’Economia i Empresa. 

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

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del degà de la Facultat d’Economia i Empresa  e l 

Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament de la Facultat d’Economia i Empresa, en els termes que 
s’annexen. [Document] 

 

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

 
TERCER. Comunicar el present acord a la Facultat d’Economia i Empresa. 

 

 
 

Acord  5/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta de la directora del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals pel 
que fa a la modificació del Reglament vigent ratificat per Acord de  Consell de Govern en data 29 de setembre  de 

2004. 

 
Vist que en data 20 de desembre de 2018 el Consell del Departament ha aprovat la proposta de modificació  de   

l’esmentat Reglament i que els canvis principals afecten a la creació de la comissió executiva i al sistema de 
funcionament dels seus  òrgans col·legiats. 

 

Vist que el projecte de modificació del Reglament que es presenta s'ajusta al Reglament marc de facultats i 
escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis  aprovat pel 

Consell de Govern de 29 de gener de 2004, modificat pels acords de 29 d'abril de 2004, 2 d'octubre  de  2008, 25 
d’abril de 2012 i 17 de juliol de 2013, als Estatuts de la UAB i a la resta de normativa vigent. 

 
Atès que, d'acord amb l'article 64 dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern ratificar la  modificació  

del Reglament del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals. 

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

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la directora del Departament de Didàctica  de  

la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 

  

http://www.uab.cat/doc/Mod_Reglament_Facultat_Economia_Empresa_060219
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ACORDS 

 
PRIMER. Ratificar la modificació del Reglament del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 

Experimentals, en els termes que s’annexen. [Document] 
 

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

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

TERCER. Comunicar el present acord al Departament de Didàctica de la Matemàtica  i de les Ciències 
Experimentals. 

 
 

Acord  6/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 

 
Atès que en data 19 de gener de 2016 la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Fundació Universitat 

Autònoma de Barcelona (FUAB) van signar un conveni per a la participació del professorat de la UAB a la FUAB i la  
gestió d’espais en el marc de la l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf) on es 

preveu, entre d’altres, el procediment d’autorització d’ús d’espais de la UAB.   

 
Atès que en data 30 de novembre de 2018 es va signar un annex a l’anterior conveni pel qual es concre taren e ls 

espais necessaris recurrentment per portar a terme diferents màsters.  
 

Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la 
universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques i 

dels Estatuts. 

 
Atès l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern el proposar a l 

Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns univers itaris, així com l’adquisició i el 
procediment d’alienació de béns patrimonials.  

 

Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adopta r e ls 

acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell socia l, de ls  
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socia ls’.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
 

ACORDS 

 
PRIMER.-  Donar-se per assabentat la signatura de l’annex al conveni per a la participació del pro fessora t de la  

Universitat Autònoma de Barcelona a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la gestió d’espais en el 
marc de l’activitat de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – Formació (fUABf) en data 30 de 

novembre de 2018 i ratificar-ho [Document]  
 

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

 
TERCER.- Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 

 
 

Acord  7/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 
 

Atès que en data 2 de desembre de 2015 la UAB i CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS 

INGENIEROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (CAIXA D’ENGINYERS) van formalitzar un conveni de 
col·laboració l’objecte del qual va ser el desenvolupament d’activitats i projectes conjunts d ’inte rès comú pe r la  

promoció de la professió d’enginyeria, la promoció de talent innovador, la regulació de la presència de caixe rs  del 
GRUP CAIXA D’ENGINYERS a l’Escola d’Enginyeria de la UAB, així com, el reconeixement d’avantatges comercia ls 

http://www.uab.cat/doc/Mod_Reg_Dep_Didactica_Matematica_CExperimentals_060219
http://www.uab.cat/doc/Annex_conveni_participacio_professorat_UAB_FUAB_060219
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a favor dels alumnes, titulats i personal docent de l’Escola d’Enginyeria, per un termini inicial de 5 anys, 

prorrogable automàticament per anualitats successives. 
 

Atès que, a través d’aquest conveni es va autoritzar l’ús d’espais de l’Escola d’Enginyeria perquè CAIXA 
D’ENGINYERS ubiqués un caixer automàtic i aquesta institució financera va assumir l’obligació de par t icipa r amb 

una aportació econòmica.  

 
Atès que es vol realitzar, entre d’altres actualitzacions, especificacions sobre l’ús d’espais que la UAB va atorgar a  

favor de CAIXA D’ENGINYERS.  
  

Atès l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB que estableix que els actes de disposició sobre els béns de la 
universitat han d’ajustar-se a la normativa general en la matèria de patrimoni de les administracions públiques i 

dels Estatuts. 

 
Atès l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern el proposar a l 

Consell Social l’afectació i la desafectació al domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el 
procediment d’alienació de béns patrimonials.  

 

Atès que l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al consell social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adopta r e ls 

acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell socia l, de ls  
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i de Campus, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 

PRIMER.- Autoritzar la formalització d’una addenda al conveni de  2 de desembre de 2015  relativa, entre 
d’altres, a la cessió del dret d'ús d’espais a CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS 

INGENIEROS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO amb CIF F-08216863 dels següents espais en e ls  següents  
termes:   

 

- Objecte: 2,5 m2 a l’edifici Q, Escola d’Enginyeria, segons plànol d’emplaçament. [Document]  

 

- Cànon: 1.000 € anuals (impostos exclosos). A més  a més, CAIXA D’ENGINEYRS assumeix els costos 

derivats de les obres d’instal·lació, d’equipament, d’infraestructura, de comunicacions, de mecanismes de  

seguretat, d’estudis tècnics i qualsevol altra que calgui realitzar per a la posada en marxa de 

l’equipament. En tot cas, la instal·lació i manteniment de l’equipament no suposarà cap cost per a la UAB. 

 

- Termini de duració: El conveni tindrà una durada de 4 anys, a comptar des de l’entrada en vigor de la  lle i 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per tant, finalitzarà el 2 d’octubre de 2020. 

Transcorregut el termini inicial, el conveni es prorrogarà automàticament per períodes iguals i success ius  

anuals, fins un màxim de 4 pròrrogues al període inicial, tret que qualsevol de les parts de nunciï el 

conveni amb un preavís de sis mesos del seu venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues 

 

- Destinació: CAIXA D’ENGINYERS queda facultada per instal·lar, muntar, explotar, mantenir, conservar, 

reparar i modificar en aquest espai, l'equipament necessari per prestar el servei de  caixer automàtic. 

  
SEGON.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats  pugui s ignar e ls  

documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 

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

 

QUART.- Encarregar la vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 

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

http://www.uab.cat/doc/Ubicacio_caixer_060219
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Acord  8/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 

 
Vist que l'article 83 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, disposa que els  membres del 

Consell Social que pertanyen al Consell de Govern de la universitat són un representant de l’alumnat, un 
representant del personal docent i investigador i un representant del personal d'administració i serveis, elegits pel 

mateix Consell de Govern d'entre els seus membres per un període màxim de quatre anys. 

 
En data 18 de desembre de 2019 es va incorporar al Claustre la nova representació de l’alumnat i van esco llir le s  

persones membres del Consell de Govern. Això comporta que els membres del Consell de Govern en representació 
de l’alumnat hagin causat baixa i, per tant, que s’hagi de procedir a l’elecció de la representació d’aquest col·lectiu 

en el Consell Social. 
  
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins a les 9:00 del dia 5 de febre r de  2019. Pe r ta l 
que els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades, s’ha habilitat un pàgina de 

consulta.  

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha  adoptat els següents 
  
ACORDS 
 
PRIMER.- Nomenar Berta Satoca Figueras representant de l’alumnat del Consell de Govern com a membre del 
Consell Social. 
  
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a la persona que resulti escollida i al Consell Social. 
  
TERCER.- Ordenar la publicació d’aquest nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  

 

 
Acord  9/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 

 
El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 

investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que  un 

cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho  tras lladarà  a l 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 

 
D’acord amb la Resolució EMC/2976/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la  

certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins al 31 de desembre de 2017, per a l'ass ignació  de 

les retribucions addicionals. 

 
D’acord amb l’informe favorable al recurs presentat pels interessats i emès per la Comissió de Personal Acadèmic 

en la reunió del dia 19 de novembre de 2018. 
 

Vista la certificació emesa per l’AQU Catalunya referent als complements retributius autonòmics per mèrits de 

docència del professorat de la UAB. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, e l Conse ll 
de Govern ha adoptat els següents 

 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de docència del personal docent i 
investigador, funcionari i contractat, que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada en els 

termes que s’annexen. [Document] 
 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva aprovació, si escau. 
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TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de  Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a te rme  le s  

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

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

 

Acord  10/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 
 

D’acord amb la Resolució EM/2977/2017, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i a ls  
terminis de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador 

funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2017. 
 

D’acord amb la Resolució EMC/3064/2018, de 21 de desembre, per la qual es dona publicitat a l'ampliació del 

termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de la segona convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora  
del personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques i la convocatòria de les universitats 

privades i centres adscrits. 
 

Vistes les certificacions emeses per l’AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics pe r mèrits  

de recerca del professorat funcionari de la UAB. 
 

El Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que  un 

cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho  tras lladarà  a l 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, e l Conse ll 
de Govern ha adoptat els següents 

 
 

ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya de complements retributius addicionals per mèrits de recerca del professorat funcionari 

de la UAB que han obtingut avaluació positiva en els termes que s’annexen. [Document] 
 

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

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, per tal que portin a  te rme  le s  

mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

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

 
Acord  11/2019, de 6 de febrer, del Consell de Govern 

 

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

l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i que té per objectiu contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixin els drets d’infants i 

adolescents generant i compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb 

especial referència a Barcelona ciutat, àrea metropolitana i província. 
 

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

Atès que en sessió de data 29 de novembre de 2018 el Consell de Govern del Consorci va acordar, entre d’a ltres, 
l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci, fixant com a data d’efectes de la liquidació  de l Consorci a  

partir de la última obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista inicia lment 

el 31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més enllà del 31 de desembre de 2019. 
  

Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB que estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i 

l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya que és competència del Consell Social 

aprovar l’extinció d’entitats jurídiques per a la promoció i el desenvolupament de les finalitats de la universitat.   

http://www.uab.cat/doc/Comp_retributius_autonomics_merits_recerca_PDI_060219
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de  Govern ha  
adoptat els següents 

 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’acord pres pel Consell de Govern del Consorci Institut Infància i 

Adolescència de Barcelona, C’ (IAAB) de data 29 de novembre de 2018 pel qual s’inicia el procediment per a la 
dissolució del Consorci.  

 

SEGON.- Elevar els presents acords al Consell Social perquè exerceixi les seves funcions. 
 

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

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
 

 

I.5. Comissions del Consell de Govern 
 
I.5.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 017/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 22 de gener de 2019 
  

  

Punt 3.1. Proposta de títols de màsters propis i diplomes de postgrau i elevació al Consell de Govern 
per a la seva aprovació. 
  
Acord 018/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació i de modificació de títols de màsters i diplomes de postgrau propis que han 

estat presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació jus tifica tiva corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el que disposa l'article 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

  

Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a  le s  

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

permanent. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la creació i la modificació de nous títols de màsters i de diplomes de 

postgrau propis. 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
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Punt 3.2. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis i diplomes de postgrau, de nova creació i de 

renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 019/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgra u propis 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que  acredita 

que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
  

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  

Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 

conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 

  
Vist l’article 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  le s  

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de  to ts 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis  i info rmar-

ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, el pla d’estudis del diploma de postgrau propi següent, amb 

la condició que els òrgans competents aprovin el títol corresponent: 
- Diploma de Postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència  

Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del plans d’estudis dels màsters i del d ip loma 
de postgrau propi següents, amb la condició que els òrgans competents aprovin la modificació del títol 

corresponent: 

- Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària  
- Màster en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència  

- Diploma de Postgrau en Direcció d’Organització de Seguretat  
Tercer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del màster propi següent, en 

els termes que s’annexen: 

- Màster en  Documentació Mèdica  
Quart. Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment 

d’aquests acords. 
Cinquè. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que po rti a terme les 

mesures necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 3.3. Informació sobre nous cursos d’especialització. 
  
Acord 020/2019, de 26 de febrer 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. 
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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  conformita t 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posterio rs 

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 te rme  le s  mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 4.1. Creació de títols de grau. 
  
Acord 021/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de grau que han estat 
presentats pels centres corresponents. 

 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

  
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 

  
Vist l'article 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  le s  
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes q ue haurà  

d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols corresponents als estudis de primer cicle. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de grau següents:  

• Enginyeria d’Automoció 
• Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística 

• Estudis d’Espanyol i Xinès 
 

Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 4.2. Aprovació de memòries de grau. 
  
Acord 022/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de memòries de màster universitari presentada pels centres corresponents, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exig its pe r a  la  

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

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

universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció  de l 
títol de grau. 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio_260219
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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  le s  

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títo ls  o ficia ls  i 

de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries dels estudis de grau corresponents, a condició  

que s’aprovin els títols corresponents pels òrgans competents: 
• Enginyeria d’Automoció 

• Estudis d’Espanyol i Xinès  
• Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística  

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 fer-los efectius. 
  

  

Punt 4.3. Aprovació de mínors. 
  
Acord 023/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un mínor. 

 

Atesa la necessitat d’implantar aquest itinerari d’universitat per satisfer les necessitats formatives actuals. 
 

Vist l’article 15.2 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 le s  seves  

posteriors modificacions, que estableix que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 

acadèmica dels ensenyaments de grau ha d’aprovar les propostes de pla d’estudis de mínors.  
 

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  le s  

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la creació del mínor següent: 

• Estudis coreans  

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 fer-los efectius, garantint-ne la difusió. 
  

  

Punt 4.4. Modificació de memòries de grau. 
  
Acord 024/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries  de  t íto ls  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-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. 
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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  le s  
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 o ficia ls  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 les memòries dels títols de grau següents:  

- Biologia Ambiental  
- Bioquímica  

- Comptabilitat i Finances  
- Genètica  

- Microbiologia  
- Prevenció i Seguretat Integral  

 

Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i 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 fer-los efectius. 
  

  

Punt 4.5. Extinció de títols de grau. 
  
Acord 025/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió d’un títol de grau que ha 

estat presentada pel centre corresponent. 

 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 
 

Vist l’article 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  le s  

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 del títol de grau següent: 
• Enginyeria Elèctrica  

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

  

Punt 5.1. Creació de títols de màster universitari. 
  
Acord 026/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de màster univers itari 

que han estat presentats pels centres corresponents. 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de  conformita t 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posterio rs 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
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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  le s  
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà  

d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació dels títols de màster universitari següents:  

• Direcció en Centres per a la Innovació Educativa 

• Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / Children’s Lite rature, Media  
and Culture 

• Estudis Globals d’Àsia Oriental 
• Humanitats i Patrimoni Digitals 

• Mediació Familiar i en el Àmbits del Dret Privat 
• Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Transfusion Medicine and Cellular and Tissue 

Therapies 

• Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science  
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 5.2. Aprovació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 027/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de memòria de màster universitari presentada pel centre corresponent, i després de revisada la  
documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits  exig its pe r a  la  seva  

aprovació. 

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

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

universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció  de l 

títol de Màster Universitari. 
 

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pe l que  fa  a  le s  

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títo ls  o ficia ls  i 

de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries de màster universitari: 

 
• Antropologia Social i Cultural CREOLE / Social and Cultural Anthropology CREOLE  

• Direcció de Centres per a la Innovació Educativa  

• Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura / Children’s Lite rature, Media  
and Culture  

• Estudis Globals d’Àsia Oriental  
• Humanitats i Patrimoni Digitals  

• Mediació Familiar i en els Àmbits del Dret Privat  
• Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Transfusion Medicine and Cellular and Tissue 

Therapies  

• Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science  
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. 
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Punt 5.3. Modificació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 028/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries  de  t íto ls  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  le s  
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 le s  modifica cions  
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: 

• Advocacia  

• Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes  
 

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 fer-los efectius. 
  

  

Punt 5.4. Extinció de títols de màster universitari. 
  
Acord 029/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió de títols de màster 
universitari que han estat presentades 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 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de  conformita t 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posterio rs 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 

Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a  le s  
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà  

d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la extinció dels títols de màster universitari següents: 

• Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Local  

• Recerca en Comunicació i Periodisme. 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 6. Aprovació d’autoinformes d’acreditació: Facultat d’Economia i Empresa, Institut Universitari de 

Neurorehabilitació Guttmann. 
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Acord 030/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació d’autoinformes pe r a l 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  le s  
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: [Document] 

- Facultat d’Economia i Empresa 

- Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann 
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 7.1. Informe sobre el calendari acadèmic del curs 2019-2020. 
  
Acord 031/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic del 
curs acadèmic 2019-2020. 

Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic marc de la UAB per a programar les activitats docents de l 
curs acadèmic 2019-2020. 

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 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 conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic del curs 2019-2020. [Document] 

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

  

Punt 7.2. Informe sobre el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020. 
  
Acord 032/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d'aprovació del Calendari acadèmic 

administratiu del curs acadèmic 2019-2020. 

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-autoinformes-acreditacio-Facultat-Economia-Empresa-IU-NeurorehabilitacioGuttmann-260219
http://www.uab.cat/doc/Informe-sobre-calendari-academic-curs2019-2020-260219
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Atesa la necessitat de disposar d’un calendari acadèmic administratiu marc de la UAB per a programar les 

activitats docents i els procediments administratius del curs acadèmic 2019-2020. 
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 conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020. [Document] 

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

  

Punt 7.3. Informe sobre la modificació de la normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 
  
Acord 033/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa 

acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 
29 d’octubre. 

Atesa la necessitat d’actualitzar la normativa d’admissió per experiència laboral i professional, així com unifica r la  
regulació de la matrícula de mínors, recollida tant a la normativa acadèmica abans esmentada com en el text refós 

de la normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general. 
Vist l'article 12. 4 b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 

la UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa  a  

les competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, en el qual s’estableix que ha d’informar les propostes que han 
de ser discutides i , si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a les disposicions normatives en matè ria 

acadèmica d’estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement la modificació dels articles 10 i 47 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la  

UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007.  

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

  

Punt 7.4. Informe sobre la modificació de la normativa sobre organització acadèmica complementària 

de la normativa acadèmica de caràcter general de la UAB. 
  
Acord 034/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació del text refós de la 
normativa sobre organització acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caràcter general. 

Atesa la necessitat d’ unificar la regulació de la matrícula de mínors, recollida tant a la normativa abans 

esmentada com en el text refós de la normativa acadèmica aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre. 

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.- Informar favorablement la supressió de l’article 16 del Text Refós de la normativa d’organització 

acadèmica complementària de la normativa acadèmica de caire general de la UAB.  

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

  

http://www.uab.cat/doc/Informe-sobre-calendari-academic-administratiu-curs2019-2020-260219
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Punt 7.5. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 035/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes de concessió 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  le s  

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió  de ls premis  
extraordinaris d’estudis de graus. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la concessió dels 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 fer-los efectius. 
  

  

Punt 7.6. Aprovació de reconeixement de Cicles Formatius de Grau Superior per crèdits d’estudis de 
grau. 
  
Acord 036/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicle s 

Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 

acadèmic en els estudis de grau. 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran se r objec te 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 regula ts  de 

conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de  2 de  julio l, 
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 el reconeixement de cicles formatius de grau superior per crèdits d’estudis de grau. [Document] 

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

Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a  te rme  le s  mesures 

necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 8. Desadscripció de l’Escola Universitària Doctor Robert. 
  

  

http://www.uab.cat/doc/Premis-extraordinaris-titulacio-260219
http://www.uab.cat/doc/Cicles-Formatius-Grau-Superior-260219


BOUAB Núm. 170  -  Febrer / 2019    pàg. 43 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Acord 037/2019, de 26 de febrer de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Atesa la necessitat d‘unificar esforços per tal de respondre millor a les necessitats actuals, consistents, entre 
d’altres, en agrupar sota una única entitat les activitats de formació no subvencionada que ofe reix la  UAB, i vis t 

que en data 20 de juny de 2014, el Patronat de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona va acordar la 
creació de l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), que té per finalitat organitzar, 

gestionar i impartir la formació no subvencionada, en tots els seus àmbits de coneixement.  

Vist que l’adscripció de l’Escola Universitària Doctor Robert comportarà que tots els drets i obligacions  ass ignats 
seran assumits per l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació (fUABf), a partir de la  da ta  de  

la seva adscripció a la UAB. 
Vist que, mitjançant l’ordre EMC/208/2016, el Departament d’Empresa i Coneixement va aprovar l’adscripció  de  

l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona- Formació (FUABf) a la UAB, de la que és titular la Fundació  
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Vist que en la sessió del dia 11 de juny de 2018, el Patronat de la Fundació Salut i Envelliment UAB va acordar 

aprovar la integració de l’Escola Doctor Robert a la Fundació UAB, amb efectes d’ 1 de setembre de 2018.  
Vist que en la sessió del dia 25 de juny de 2018, el Patronat de la Fundació UAB va acordar acceptar el traspàs de 

l’activitat de l’Escola Dr. Robert, i incorporar-la a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona- Formació  
(FUABf), adscrita a la UAB, per tal d’assegurar l’eficiència de totes i cadascuna de les accions formatives. Així 

mateix, el susdit Patronat va acordar desadscriure l’Escola Doctor Robert de la UAB, i integrar tota la seva activitat 

a l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona- Formació (FUABf), un cop es produís el traspàs de 
l’activitat. 

Vist l'article 10 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d’adscripció a les universitats 
públiques de centres docents d’ensenyament superior. 

Vist el què disposa l’article 105 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya que regula 
l’adscripció i desadscripció de centres a les Universitats Públiques de Catalunya. 

D’acord amb l’article 37 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

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 l’acord del Consell de Govern de data 14 de març de 2013, pel que fa  a  le s  

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics en matèria d’adscripció de centres. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement l’inici del procés de desadscripció de l’Escola de Universitària Doctor Robert.  

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

 

 
I.5.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 001/2019, de 15 de febrer de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 22 de novembre de 2018 
  

  

Punt 3. Informació sobre el PIUNE i sobre les normes de funcionament del Servei d’Intèrpret de 

Llengua de Signes. 
  
Acord 002/2019, de 15 de febrer de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

ista la proposta del la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat d’elaborar un reglament que reguli les normes de 
funcionament del servei d’intèrpret de llengua de signes. 

 

Atès que el Segon Pla d’Acció sobre Discapacitat i Inclusió de la UAB (PAD II 2018-2023) respon al compromís 
polític de la Universitat amb la garantia dels drets i la inclusió de les persones amb discapacitat.  
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Atès que el PAD II reforça el concepte d’accessibilitat universal com a condició imprescindible per garantir 

l’autonomia de les persones des de la igualtat i la no-discriminació. 
 

Atès que existeix la necessitat de donar cobertura a l’alumnat amb discapacitat audit iva que rea litzen e ls  seus 
estudis de caràcter oficial a centres propis de la universitat.  

 

Atès que la proposta comporta establir els criteris que es seguiran per a elaborar una instrucció des del 
Vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat que reguli el servei d’intèrpret de llengua de signes. 

 
Vist l'article 8 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 d’Alumnat i Ocupabilitat.  

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilita t,  la  
Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el criteris per l’elaboració d’una instrucció que reguli les normes de funcionament del servei 

d’intèrpret de llengua de signes per a l’alumnat amb discapacitat auditiva. [Document] 
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en la matèria, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Modificació de la Convocatòria d'Ajuts a l'Estudi del curs acadèmic 2018-2019: Convocatòria 

d’ajuts de col·laboració. 
  
Acord 003/2019, de 15 de febrer de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat de modificació de la Convocatòria d’Ajuts de 
col·laboració del curs 2018-2019 del Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

  

Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a 
l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de julio l de  

2011, estableix la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
  

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

de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, la 

Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació de la Convocatòria d’ajuts de col·laboració del curs 2018-2019 [Document] 

SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

 
I.5.3. Comissió de Doctorat 

[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 001/2019, de 14 de febrer de 2019, Comissió de Doctorat 
 

ACORDS 

http://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-PIUNE-sobre-normes-funcionament-Servei-InterpretLlenguaSignes-15022019
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Aprovació de l'acta de la darrera sessió de 10 de desembre de 2018. 
Punt 5. Modificació del model de distribució del pressupost per al doctorat. 
  
Acord 002/2019, de 14 de febrer de 2019, Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació del model de distribució del 
pressupost per al doctorat. 

  
Atesa la necessitat d’optimitzar l’execució del pressupost assignat als programes de doctorat i a l’Escola de 

Doctorat. 

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 Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. 
Vist l'article 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació del model de distribució del pressupost per al doctorat. 

[Document] 
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Comissió d’Economia i d’Organització per a la seva aprovació. 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència el seguiment d’aquests acords. 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 6. Modificació de memòries de programes de doctorat. 
  
Acord 003/2019, de 14 de febrer de 2019, Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de modificació de memòries de programes de 
doctorat presentades pels òrgans competents. 

  
Atesa la necessitat de modificar les memòries dels programes de doctorat que es presenten, per tal d’adequar -les  

a les necessitats actuals. 

  
Vist l’article del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, que 

estableix les directrius per a la verificació, seguiment i renovació dels programes de doctorat. 
  

Vist l'article 14.2.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la  documentació per a la 

verificació i acreditació dels estudis de doctorat i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de la seva aplicació. 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de memòries del programa de doctorat 

següents: 

• Persona i societat en el món contemporani 
• Psicologia de la comunicació i canvi 

• Psicologia de la salut i de l’esport 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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. 
  

  

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-model-distribucio-pressupost-doctorat-140219
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Punt 7. Aprovació d’autoinformes d’acreditació. 
  
Acord 004/2019, de 14 de febrer de 2019, Comissió de Doctorat 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, d’aprovació dels autoinforme 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 14 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat. 

  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els autoinformes d’acreditació dels Programes de Doctorat següents:  
• Antropologia social i cultural 

• Biologia i biotecnologia vegetal 
• Ciència dels materials 

• Demografia 

• Ecologia terrestre 
• Filologia espanyola 

• Física 
• Geografia 

• Informàtica  

• Traducció i estudis interculturals 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 fer-los efectius. 
  

  

Punt 8. Concessió de premis extraordinaris de doctorat. 
  
Acord 005/2019, de 14 de febrer de 2019, Comissió de Doctorat 
 

Vistes les propostes d’atorgament de premis extraordinaris de doctorat presentades pels centres corresponents. 
 

Vist l'article 379 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de  conformita t 

amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posterio rs 
modificacions, segons el qual, es poden concedir cada curs acadèmic premis extraordinaris de doctora t en funció  

de la vàlua científica de les tesis defensades. 
 

Vist l'article 14.2.b de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 3 de maig de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Doctorat, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 

extraordinaris d’estudis de doctorat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Atorgar, per delegació del Consell de Govern, els premis extraordinaris de doctorat.[Document] 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència i el seguiment d’aquests acords. 

http://www.uab.cat/doc/premis-extraordinaris-doctorat-140219
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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. 
  

  

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

 
  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 007/2019, de 14 de febrer de 2019, Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 23 de gener de 2019. 
  

  

Punt 4. Aplicació de la instrucció de romanents de crèdit de l’exercici 2018 al pressupost de la UAB 

2019. 
  
Acord 008/2019, de 14 de febrer de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l'article 10 de la Llei 4/2017, el 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de  Catalunya per al 2017, que  
regula el procediment per a poder incorporar els romanents de crèdit amb els requisits expressament previstos. 

Vistos els articles 210, 211, 213 i 215 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 a l lla rg de  
l'exercici econòmic. 

 
Vist l'article número 12 de les Bases d'execució del pressupost 2019, aprovat per Acord de Consell de Govern de 5 

de desembre de 2018 i per Acord del Consell Social de 19 de desembre de 2018, que pel que fa a  l'addició als 
crèdits de l'exercici corrent de romanents de crèdits de l'exercici anterior que, per diverses circumstàncies, no han 

estat utilitzats 

 
Vista la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici de 2018 al pressupost de  la  UAB de  

2019, aprovada per acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 21 de novembre de 2018 la qual 
preveu que correspon a la Comissió d’Economia i d’Organització conèixer i valorar les sol·licituds motivades 

d’incorporació de romanents per a l’exercici 2019 i que en els casos en què la Comissió d’Economia emeti un 

informe favorable, la gerència procedirà a la incorporació de romanents. En cas que l’informe sigui de caràcter 
desfavorable, es garantirà un termini de trenta dies per a al·legacions, a partir de les quals el vicerector 

d’Economia i de Campus resoldrà. 
 

Vist el que disposa la Instrucció per a la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2018 al pressupost 2019 
pel que fa al calendari  d’incorporacions i obertura de període d’al·legacions. 

 

 
Vist l'article 10 apartat 1, lletra a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions  de l Consell 

de Govern de la UAB, segons la redacció donada per pels 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’aprovació  de les  

instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar l’Informe sobre l’aplicació de la Instrucció de romanents  de crèdit de l’exercici 2018 al 

pressupost de la UAB de 2019.[Document] 
SEGON. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l'Equip de Govern i la Gerència l'execució i el 

seguiment d'aquests acords. 
 

TERCER. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Economia, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 

http://www.uab.cat/doc/Aplicacio-instrucci-romanents-credit-exercici2018-pressupost-UAB-140219
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Punt 6. Aprovació de la Convocatòria d'ajuts per a la compra d'equips de protecció individual 2019. 
  
Acord 009/2019, de 14 de febrer de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que l’empresari 

aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els princip is  d ’evita r 
els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar,  i de combatre els riscos en origen, entre d’altres.  

  
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de da ta 19 

de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva. 

   
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de  

treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips  
de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de 

protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d ’organització del treball.  
  

Vista la proposta de convocatòria 02/2019 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2019.2011 

per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2011. 
Vist l'article 10.1 lletra 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’Economia i d’Organització, pel que fa a l’aprovació i resolució 

d’assumptes derivats de l’aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 

d’administració i d’organització. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria 02/2019 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 
2019.[Document] 

SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  

Punt 7. Aprovació de la Convocatòria d'ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris 
de la UAB per a l'any 2019. 
  
Acord 010/2019, de 14 de febrer de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l'article 15 que l'empresari 

aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d'acord amb els princip is  d 'e vita r 
els riscos, d'avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d'altres.  

 
Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de da ta 19 

de desembre de 2007 pel que fa a les mesures preventives necessàries.  

 
Vista la proposta de convocatòria 01/2019 per a la concessió d’ajuts a millorar la prevenció de riscos laborals  a ls  

laboratoris  de la UAB per a l’any 2019. 
 

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de  

treball, ha d'aplicar les mesures preventives necessàries, i és en aquest sentit que es convoca un ajut propi 
destinat a millorar la prevenció de riscos als laboratoris, tant de recerca com de docència.  

 
Vist l'article 10, 1 lletra 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'Economia i d'Organització en matèria d'aprovació i resolució 

d'assumptes derivats de l'aplicació de normatives aprovades pel Consell de Govern en matèria econòmica i 

d'administració i d’organització.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria 01/2019 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció  de  ris cos  

als laboratoris de la UAB per a l’any 2019. [Document] 

SEGON.- Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords 
  

  

Punt 8. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 de gener de 2019. 
  
Acord 011/2019, de 14 de febrer de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 de gener de 2019. 

 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 

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

econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 

Vistos els article  6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2018  i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018  pel que fa a les 

modificacions de crèdit els quals  preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades 

inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de 
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  

 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 7 de novembre de 2018, pel que 
fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions pe r a l seguiment i la  

gestió del pressupost. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en  data 31 de gener de 2019. [Document] 

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

  

Punt 9.1. • Pròrroga del servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del servei d'estabulació del 
CBATEG. 
  
Acord 012/2019, de 14 de febrer de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 9 de gener de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 

suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número   
71/2016 de servei de cura, manipulació i gestió dels ratolins del servei d’estabulació del CBATEG de la UAB. 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de 

Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 

 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient pe r 
atendre-les. 

 
 

Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, e l qua l 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
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Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al 
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al  contracte número 71/2016 de  se rvei de  

cura, manipulació i gestió dels ratolins del servei d’estabulació del CBATEG de la UAB. 

SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 

seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 9.2. • Pròrroga dels serveis de jardineria. 
  
Acord 013/2019, de 14 de febrer de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 31 de gener de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 

suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de la 1ª pròrroga, contracte  núm 7 2/2015, de ls  

serveis de jardineria de la UAB.   
 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 

 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 

pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient pe r 

atendre-les. 
 

Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, e l qua l 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

 
 

Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al 

procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al  contracte número 72/2015 dels serveis de  

jardineria de la UAB. 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 

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

seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 10. Assumptes de tràmit: Ratificació de la distribució de pressupost 2019 destinat a finançar la 

despesa per l’exercici de càrrecs acadèmics de l’estructura variable de facultats i escola. 
  
Acord 014/2019, de 14 de febrer 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 unive rsitari 
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 persona l docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya. 
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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 que  la Comissió d’Economia i d’Organització celebrada el 23 de gener de 2019  va acordar: 

 
PRIMER. Aprovar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de  cà rrecs  

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.”  

 

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. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Ratificar la proposta de distribució de pressupost destinat a finançar la despesa per l’exercici de   cà rrecs  

acadèmics de l’estructura variable de facultats i escola. [Document] 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus  l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  

 

I.5.5. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 006/2019, de 20 de febrer de 2019, Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 21 de gener de 2019 
  

  

Punt 3. Proposta de resolució de la convocatòria d’estades breus becaris PIF. 
  
Acord 007/2019, de 20 de febrer de 2019, Comissió d'Investigació 
 

Atesa la convocatòria aprovada per la Comissió d’investigació en data 10 de desembre de 2018 d’ajuts per a 
estades de curta durada a l’estranger per a l’any 2019 per als/les becaris/es de les convocatòries PIF UAB 

Vistes les bases de l’esmentada convocatòria (document 1).  

Atesa la llista prioritzada elevada per la cap de l’Àrea de Gestió de la Recerca a aquesta Comissió (document 2). 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de  

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la llista prioritzada dels beneficiaris dels ajuts per a estades de curta durada a l’estranger pe r a  
l’any 2019 per als/les becaris/es de les convocatòries PIF UAB, augmentant el pressupost màxim de la 

convocatòria a 81.716 €, subjecte a les justificacions de despesa que facin els beneficiaris.[document] 

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

necessàries per a fer-los efectius 
  

http://www.uab.cat/doc/Assumptes-tramitRatificacio-distribucio-pressupost-2019-140219
http://www.uab.cat/doc/Proposta-resolucio-convocatoria-estades-breus-becaris-200219
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Punt 4. Informe favorable, si s’escau, de les sol·licituds de reconeixement d’activitat de recerca. 
  
Acord 008/2019, de 20 de febrer de 2019, Comissió d'Investigació 
 

Atès que en data 7 de novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la Universitat 

Autònoma de Barcelona sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 de la Llei 24/2015, 
de 24 de juliol, de patents (acord 98/2018).   

Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades al document 1. 
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió  

de 21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.   

Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades el qual s’eleva, en qualitat de 
proposta d’informe (document 2), a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.  

Vist l’article 16 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 

competències en matèria de recerca.   
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixment de recerca a les següents persones, en els te rmes  establerts 

als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 
de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:  

 
Eva Mainau Brunso 

Natalia Sastre Alaiz 

Olga Francino Martí 
Anna Mercadé Carceller 

Marta Amat Grau 
Déborah Temple 

David Solá Oriol 
Lorena Castillejos Velázquez 

Maria Pilar Cortés Garméndia 

 
SEGON.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions. 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 5. Adscripcions i desascripcions de personal investigador a centres i/o instituts de recerca. 
  
Acord 009/2019, de 20 de febrer de 2019, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements on proposa la modificació 
d’adscripció d’activitat investigadora de personal acadèmic a CERS/Instituts. 

Atès que es vol modificar les adscripcions d’alguns investigadors, d’acord amb el llistat que s’adjunta com a 
document 1. 

Vist l’article 23.2 del text refós de la normativa en matèria d’investigació de la UAB, aprovat per acord del Consell 

de Govern de data 19 de març de 2015, segons els quals, l’adscripció de la recerca del pe rsonal acadèmic d ’un 
departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la Comiss ió  

d’Investigació de la UAB, i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.   
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement les modificacions d’adscripció de la recerca de personal investigador de  la  UAB 

en els CERS/Instituts.  
SEGON.- Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i e levar le s  

actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
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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. Proposta d’aprovació del “Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de 

Barcelona”. 
  
Acord 010/2019, de 20 de febrer de 2019, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Relaciones Institucionals i de Cultura. 
 

Atès que les revistes científiques constitueixen un important mitjà de publicació i difusió de la  inves tigació  i que  

darrerament s’ha produït un important canvi en els canals de publicació i difusió de la investigació científica en 
general i més específicament en l’àmbit de les revistes.  

 
Atesa la ‘Política d’accés obert a la UAB’ aprovat pel Consell de Govern de 25 d’abril de 2012.  

 

Atès que procedeix revisar la funció que les revistes han tingut fins ara a la UAB i els mitjans de producció que 
s’han utilitzat, des del vicerectorat de Relacions Institucionals i de Cultura, es vol promoure l’aprovació del 

Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, en els termes del text adjunt com a  
document 1.  

  
Vist l'article 16.4.c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de  

la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pe l que  fa  a  le s  

competències de la Comissió de  Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon emetre informes sobre propostes que hagin de ser discutides i, si es cau, aprovades pel Consell de 

Govern en matèria de disposicions normatives  en matèria d’investigació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació del Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. [Document] 
SEGON.- Elevar aquest acord al Consell de Govern per tal que exerceixi les seves competències. 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Relaciones Institucionals i de Cultura l'execució i el seguiment d’aquests 
acords. 

QUART.- Comunicar els presents acords al Director del Servei de Publicacions, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 8. Discussió del nou programa d’incorporació d’investigadors ERC.  
  
Acord 011/2019, de 20 de febrer de 2019, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 

 
Atès que des de fa dos anys la UAB va iniciar una política de captació i retenció de talent investigador, com a acció  

complementària es vol endegar mesures per incorporar de forma permanent investigadors que hagin aconseguit 
projectes del Consell Europeu de Recerca (ERC) –document 1-.  

 

Atès el document de mesures propostes per la integració d’investigadors guardonats amb algun ajut ERC 
(document 2).   

  
Vist l'article 16.4.c)de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de  Govern de la 

UAB, segons 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 de  Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon emetre informes sobre propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de 

Govern en matèria de disposicions normatives en matèria d’investigació. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

http://www.uab.cat/doc/Proposta-reglament-revistes-cientifiquesUAB-200219
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ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el document de mesures propostes per la integració d’investigadors guardonats 

amb algun tipus d’ajut ERC. [document] 

SEGON.- Remetre aquesta a la Comissió de Personal Acadèmic per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

 

 
I.5.6. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 011/2019, de 21 de febrer de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

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

  

Punt 3. Convocatòria de concursos de professorat agregat de l’oferta d’ocupació pública del 2018. 
  
Acord 012/2019, de 21 de febrer 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 previs tes a  

aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes  
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 

 

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

Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 

 

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

13 de desembre del 2017. 
 

Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 

 

Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de  
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 

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

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

ACORDS 
 

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. 
  

  

http://www.uab.cat/doc/Discussio-nou-programa-incorporacio-investigadorsERC-200219
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-professoratagregat-ofertaocupaciopublica2018-210219
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Punt 4. Modificació del Reglament de Personal Acadèmic. Professorat emèrit i honorari. 
  
Acord 013/2019, de 21 de febrer de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 54 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). 

 

Vist l’article 52 i 53 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat emèrit i 
honorari. 

 
Vist l’article 138 dels Estatuts de la UAB que regula la tipologia de personal docent i investigador. 

 

Vistos els articles 11 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de  Govern de  
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 

13 de desembre del 2017. 
 

Atesa la conveniència de revisar la regulació del professorat emèrit i honorari. 
 

Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la proposta de modificació del Reglament de Personal Acadèmic pel que fa al 

professorat emèrit i honorari, i elevar-lo al Consell de Govern per tal que procedeixi a la seva aprovació.  

SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 5. Modificació del Model i criteris de priorització de les places de catedràtic contractat. 
  
Acord 014/2019, de 21 de febrer de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 12 de juliol de 2017, pel qual es va aprovar el model i criteris de 

priorització de les places de catedràtic contractat, i l’acord del Consell de Govern de 27 de setembre  de 2018 pe l 
qual es va modificar l’esmentat model i criteris de  priorització. 

 

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

 
Vist l’article 18.4 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern, 

aprovada per acord del Consell de Govern de data 21 d’abril de 2005,que disposa que correspon a la Comiss ió de 
Personal Acadèmic informar de les propostes que han de ser discutides i aproves pel Consell de Govern pel que  fa  

a les disposicions normatives en matèria de personal acadèmic.   

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement la modificació dels models i criteris de priorització de les places de catedràtic 

laboral, de conformitat amb l’annex adjunt i elevar-la al Consell de Govern per tal que l’aprovi.  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 6. Canvis d’àrea de coneixement de professorat. 
  
Acord 015/2019, de 21 de febrer de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article l’article 31 del Reglament de Personal Acadèmic, aprovat en data 17 de novembre de 2010 i modifica t 

per darrera vegada en data 13 de desembre de 2017 el qual preveu que el personal docen t i inves tigador de ls  
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cossos docents universitaris i el personal acadèmic permanent contractat podrà, en casos molt justificats, canvia r 

l’àrea de coneixement a la qual està adscrit. 
 

Atès que l’esmentat article preveu que el procediment s’iniciarà a petició de l’interessat/la interessada, que 
presentarà una sol·licitud motivada dirigida al vicerectorat encarregat del personal acadèmic, acompanyada  de 

l’informe favorable del departament al qual pertany el sol·licitant (en cas que el canvi afecti a dos depar taments , 

s’acompanyarà dels informes favorables dels dos departaments), així com d’una memòria justifica tiva  de  que  la  
seva activitat científica es desenvolupa a l’àrea a la qual proposa adscriure’s.  

 
Atès que l’esmentat informe del departament haurà de ser emès per la Comissió Executiva del departament o 

departaments, prèvia consulta a les àrees implicades i que correspondrà a la Comissió de Personal Acadèmic 
analitzar i autoritzar el canvi d’adscripció. 

 

Vista la petició del Departament de Telecomunicació i d’Enginyeria de Sistemes. 
 

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Autoritzar el canvi d’adscripció d’àrea de coneixement del doctor Javier Serrano García de l’Àrea d’ 

Enginyeria de Sistemes i Automàtica a l’Àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions.  

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

  

Punt 7. Aprovació dels criteris establerts per diversos departaments per a l’avaluació intermèdia dels 

lectors. 
  
Acord 016/2019, de 21 de febrer 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 previs tes 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. 
 

Vist l’article 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya i l’article 50 de la Llei Orgànica d’Universitats que regulen e ls  
requisits del professorat lector. 

 
Vist l’acord del Consell de Govern de data 4 de maig de 2017 pel qual s’aprova el document d’Incorporació de 

professorat lector per al curs 2018-2019, que preveu a l’article 6è que els departaments beneficiaris de la provis ió 

d’una plaça de lector hauran de dissenyar uns indicadors que serveixin per avaluar la trajectòria del nou 
professorat. Aquest pla de treball haurà de ser elevat a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva 

consideració.  
 

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 19 de juliol de 2009, pel que fa a les competències de la 
Comissió de Personal Acadèmic. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar els criteris per a l’avaluació de lectors després del seu tercer any de contracte del Departament 

de Geologia. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 8. Modificació del document sobre reconeixement d’altres activitats docents. 
  
  

http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-criterisEstablertsDiversosDepartamentsAvaluacioIntermediaLectors-210219
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Acord 017/2019, de 21 de febrer de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el document de reconeixement d’altres activitats docents, aprovat per acord de la Comissió de Personal 
Acadèmic de data  24 de gener de 2018.  

 
Vista la conveniència de modificar l’esmentat document.  

 

 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de  la  

UAB, pel que fa a les competències de la Comissió de Personal Acadèmic.  
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar la modificació del document de reconeixement d’altres activitats docents. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 10. Modificació de dos articles del Model de dedicació acadèmica. 
  
Acord 018/2019, de 21 de febrer 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 dels articles 7 i 10.4  del Model de Dedicació Acadèmica de la 

UAB de conformitat amb l’annex adjunt i 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 11. Proposta de resolució de l’avaluació de docència estatal i bàsica 2018 del professorat 

funcionari i laboral. 
  
Acord 019/2019, de 21 de febrer de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el Reial Decret 1325/2002 de 13 de desembre, BOE 305 de 21 de desembre de 2002, el qual modifica 
parcialment el Reial Decret 1086/89, de 28 d'agost, BOE 216 de 9 de setembre de 1989,  sobre re tribucions de l 

professorat universitari, basat en el reconeixement dels mèrits de les activitats docent i investigadora. 
 

D’acord amb el I Conveni del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Catalanes. 

 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de  la  

UAB, aprovada pel Consell de Govern en data 15 de juliol de 2009 i modificada per acords de 13 de julio l i 15 de  
desembre de 2011, per acord de 25 d'abril de 2012 i per acord de 17 de juliol de 2012, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic en relació a l'avaluació del personal acadèmic. 

http://www.uab.cat/doc/ModificacioDocumentReconeixementAltresActivitatsDocents-210119
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la resolució de les sol·licituds dels complements per mèrits de docència estatals i bàsics del 

professorat funcionari i contractat, per períodes generats fins el 31 de desembre de 2018. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 12. Afers de tràmits: Col·laboradors de docència de gener 2019. 
  
Acord 020/2019, de 21 de febrer 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 pe rmanentment 
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 nomenats durant e l mes  de  
gener en les diverses modalitats previstes al Reglament de Personal Acadèmic. [Document] 

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

  

 

I.5.7. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 001/2019, de 18 de febrer de 2019, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

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

  

Punt 5. Altes i baixes LPS. 
  
Acord 002/2019, de 18 de febrer de 2019, Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics per la creació i l’extinció de dos Laboratoris 
de prestació de serveis. 

 

Atès que es vol donar d’alta com a laboratori de prestació de serveis al LABORATORI D’ANÀLISI D’INDICADORS 
HORMONALS, D’ESTRÈS, BENESTAR I REPRODUCCIÓ ANIMAL (LAIHA), promogut pel doctor Manel López Bejar 

(Document1) i (Document2).  
 

Atès que es volen suprimir els següents laboratoris de prestació de serveis:  

http://www.uab.cat/doc/PropostaResolucioAvaluacioDocenciaEstatalBasica2018ProfessoratFuncionariI-Laboral-210119
http://www.uab.cat/doc/Aferstramits-CollaboradorsDocencia-gener2019-210119
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- SERVEI D’APLICACIONS EDUCATIVES (Document 3). 
- SERVEI INFOACCESIBILITAT INFOACC-UAB (Document 4). 

- GABINET GEOLÒGIC D’ANÀLISI TERRITORIAL I AMBIENTAL (Document 5). 
 

Vists els articles 43 i 45 del text refós de la Normativa de investigació de la UAB que regula la creació  i l’extinció  

dels serveis universitaris en general.  
 

Vist l'article 22.2.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 14 de juliol de 2016, pe l que  fa  a  le s  

competències de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 
correspon aprovar la creació, la modificació i la supressió de serveis universitaris de suport a la recerca i a la 

transferència de coneixements. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del LABORATORI D’ANÀLISI D’INDICADORS HORMONALS, D’ESTRÈS, BENESTAR I 

REPRODUCCIÓ ANIMAL (LAIHA) com a laboratori de prestació de serveis.[Document] 
SEGON.- Aprovar la supressió del SERVEI D’APLICACIONS EDUCATIVES, del SERVEI INFOACCESSIBILITAT 

INFOACC-UAB, i del GABINET GEOLÒGICA D’ANÀLISI TERRITORIAL I AMBIENTAL com a laboratori de prestació de 

serveis.  
TERCER.- Encarregar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

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

  

Punt 6. Discussió del nou programa d’incorporació d’investigadors ERC.  
  
Acord 003/2019, de 18 de febrer de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 

Estratègics 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
 

Atès que des de fa dos anys la UAB va iniciar una política de captació i retenció de talent investigador, com a acció  
complementària es vol endegar mesures per incorporar de forma permanent investigadors que hagin aconseguit 

projectes del Consell Europeu de Recerca (ERC) –document 1-.  
 

Atès el document de mesures propostes per la integració d’investigadors guardonats amb algun ajut ERC 

document 2.   
  

Vist l'article 22.3.c)de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons 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 de  Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, que estableix que li 

correspon emetre informes sobre propostes que hagin de ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de 
Govern en matèria de disposicions normatives i establiment de criteris genèrics pel que fa a transferència de 

coneixements. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el document de mesures propostes per la integració d’investigadors guardonats 
amb algun tipus d’ajut ERC. [Document] 

SEGON.- Remetre aquesta a la Comissió de Personal Acadèmic per tal que exerceixi les seves competències. 

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

necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

  

http://www.uab.cat/doc/Altes-i-baixes-LPS-180219
http://www.uab.cat/doc/Discussio-nou-programa-incorporacio-investigadors-ERC-180219
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
II.1. Resolucions 

[tornar a l’índex] 

 
Resolució de la rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual: 

 
Primer: Es dóna continuïtat al Consell Certificador del Segell Infoparticipa a la qualitat i al a  transparència  de  la  

comunicació pública local, per un període de quatre anys des de la data de la present resolució, prorrogant els 

efectes de les resolucions del rector de la Universitat Autònoma de Barcelona de 18 de novembre de  2014 i 9 de  
març de 2016 per les quals es va crear i modificar, respectivament, l’esmentat òrgan col·legiat pel susdit pe ríode 

de temps. 
 

Segon: Es modifica l’article 2.1 de les resolucions del rector de 18 de novembre de 2014 i 9 de març de 2016 en el 
sentit de substituir la redacció actual per la següent: 

 

‘2.1 El Consell Certificador del Segell Infoparticipa té la composició següent: 
 

1.- Una persona de reconeguda solvència en la defensa d’una informació i comunicació de qualitat que 
col·labori al desenvolupament d’una democràcia participativa. Ostentarà la presidència  i se rà  nomenada 

per la rectora de la UAB a proposta de la direcció del LPCCP. 

 
2.- La persona titular del LPCCP, que ostentarà la vicepresidència. 

 
3.- La persona titular del rectorat de la UAB. 

 
4.- La persona titular de la presidència de l’Associació Catalana de Municipis. 

 

5.- La persona titular de la presidència de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 

6.- La persona titular de la direcció de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
 

7.- La persona titular del deganat del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 
8.- La persona titular del deganat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB. 

 
9.- La persona titular de la presidència de l’Associació de Comunicació Pública. 

 
10.- 3 persones expertes en les disciplines de comunicació, polítiques i dret. 

 

11.- Un membre de l’equip investigador del LPCCP, que ostentarà la secretaria. 
 

Els membres podran delegar la seva assistència a les sessions del Consell Certificador del Segell Infoparticipa. 
 

Tercer: Es cessa en el càrrec de membre del Consell Certificador del Segell Infoparticipa a le s  pe rsones fís iques 

que ostentaven al sí de l’esmentat òrgan de govern la representació de les següents institucions: 
 

 La persona titular de la presidència de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya. 
 

 La persona titular del rectorat de la Universitat de Girona. 
 

 

Quart: Es notifica aquesta resolució a totes les institucions interessades. 
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III.  Convenis  
institucionals 

 
 
III.1. Marc de col·laboració 

[tornar a l’índex] 

 
Convenio de 21 de diciembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Universidad Diego 

Portales (Chile) per establir un marc de col·laboració comú. 
 

Memorandum of Understanding of 7th February 2019 between the Universitat Autònoma de Barcelona  and 

the Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Brazil 

Memorandum of Understanding of 12th February 2019 between the Universitat Autònoma de Barcelona  and 

the Chulalongkorn University, Thailand. 

 

 

III.2. Específics 
[tornar a l’índex] 

 

Conveni de col·laboració de 5 d’abril de 2017, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat Ramon Llull, la 

Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, per a l'organització conjunta  del 

Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET 2017). 

Conveni de col·laboració de 4 de juliol de 2017, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Ajuntament de 

Mataró per al treball troncal "Mataró 2050: diagnosi, planejament i gestió de barris en un context de canvi 

socioambiental" (METIP). 

Conveni de col·laboració docent de 27 d’octubre de 2017, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 

l'ICMAB per al curs acadèmic 2017-2018. 

Conveni de col·laboració de 4 d’abril de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 

Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Lleida, la Universitat Ramon Llull, la 

Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya, per a l'organització conjunta  del 
Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia (FIET 2018). 

Conveni de col·laboració docent d’11 d’abril de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i 

Antropòlegs. Lab per els cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-2020 (N. Armentano). 

Conveni de col·laboració docent d’11 d’abril de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l'IRTA per 

als cursos acadèmics 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (R. Savé i C. Biel). 

Pròrroga de l'addenda de 3 de maig de 2018, al conveni d'adscripció entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació VHIR com a Institut Universitari en relació al MU en Recerca Biomèdica Traslacional. 

Conveni de col·laboració docent de 5 de juny de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el 

CREAF per als cursos 2017-18, 2018-19 i 2019-20 (D. Sol i J. Catalan). 

Addenda 2a de 31 de juliol de 2018, al conveni de col·laboració acadèmica d'1 de setembre 2016, entre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de les Empreses Culturals. 

Addenda d’1 de setembre de 2018, al conveni de col·laboració de 4 de juliol de 1997, entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona i l'Institut d’Estudis Catalans, per al curs 2018-2019, en matèria de gestió acadèmica. 

Conveni de col·laboració de 28 de setembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron –Institut de Recerca, per al reconeixement d’un equip d’investigadors  

de la (VHIR) com a Unitat Associada a l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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Conveni de col·laboració de 8 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Caixa per 

organitzar el Cicle de Conferències: "Mirades que acompanyen l'aprenentatge i el creixement personal dels 

alumnes" (CosmoCaixa 7,14 i 21 de febrer 2019). 

Conveni de col·laboració docent de 18 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el 

Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincotró (CELLS) per al curs 

2018-19 (F. Gil). 

Conveni de col·laboració de 24 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Col·leg i la  

Salle Palamós. 

Conveni de col·laboració de 24 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona (Laboratori 

AFIN) i l'Escola Les Fonts (Gelida). 

Conveni de col·laboració de 24 d’octubre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci 
de l'Auditori i l'Orquestra per a l'organització de l'activitat "Els Compositors entren a l'Aula" (Curs 2018-19). 

Conveni de col·laboració de 12 de novembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, 

l'Associació GRODE i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya per al desenvolupament del P ro jecte 

Xec3 (Xarxa Educativa per a la Construcció de Coneixement Compartit) en la UVic. 

Acord de pròrroga de 15 de novembre de 2018, del Protocol d'intencions de 28 de setembre de 2017, entre la 

Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, per a 

la creació d'una Plataforma d’estudis Nutricionals i Gastronòmics i Envelliment del cervell al re cinte Torribera 

(Santa Coloma de Gramenet). 

Convenio de colaboración de 29 de noviembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona a través 

del Instituto de Investigación del Deporte y la Fundación Escuela de Mareo Real Sporting de  Gijón para  rea l izar 

acciones en el ámbito del deporte. 

Conveni de col·laboració de 4 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, per al reconeixement d'investigadors vincula ts (IVU's ) (M. 

Orta). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 
docència (F. García). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 
docència (E. Jose). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (Y. Espada). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (J. Franch) 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (A. Andaluz). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (M. Díaz-Bertrana). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (T. Rigau). 
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Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (T. Peña). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (S. Añor). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (M. Prades). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 

docència (L. Ferrer). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 
docència (J. Pastor). 

Conveni de col·laboració de professorat de 10 de desembre de 2018, entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona i la Fundació Hospital Clínic Veterinari per a la realització d'activitat assistencial no vinculada a la 
docència (J. Martorell). 

Convenio de colaboración de 1 de enero de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona y el Consorcio 

Centro de Investigació Biomèdica en Red (CIBER). 

Resolución de 1 de enero de 2019, por la que se formaliza el encargo a medio propio de la Universidad 

Autònoma de Barcelona a Sigma Gestión Universitaria A.I.E (MP) para el desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones para la gestión acadèmica - Año 2019. 

Addenda 2a de 9 de gener de 2019 al conveni de col·laboració docent de 21 de desembre de 2010, entre la 

Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE-CSIC-IEEC) - Impartició del Màster "High 
Energy Physics Astrophysics Cosmology", durant els cursos acadèmics: 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. 

Conveni de col·laboració de 10 de gener de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Presidència i el Departament d’Empresa i 

Coneixement, i les universitats catalanes per implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis o ficia ls  de  

grau aplicable a estudiants que acreditin la condició de víctima de violència de gènere. 

Conveni de col·laboració de 16 de gener de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i Barcelona  de  

Serveis Municipals, S.A per aspectes acadèmics, professionals, de recerca i transferència en matèria de 

sostenibilitat en sistemes urbans. 

Conveni de col·laboració de 17 de gener de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Mutualitat 

del Col·legi d'Enginyers per a la seva participació en fòrums, conferències i altres activitats d'interès pels 

estudiants. 

Adenda 2ª de 25 de enero de 2019, al convenio de 20 de febrero de 2015 entre la Universitat Autònoma de 

Barcelona y la Corporación RTVE para la colaboración en el Máster de Teoría y Práctica Documental Creativo. 

Conveni de col·laboració de 30 de gener de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació 

Autònoma Solidària que regula les condicions per les quals la UAB transferirà a la  FAS l’import derivat de les 

partides econòmiques vinculades a la beca de l’estudiant africana durant el curs 2018-2019. 

Conveni de col·laboració de 7 de febrer de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Diputació de  

Barcelona, la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona i la Fundació Parc de Recerca de la UAB per a la posada 

en marxa d’un programa de pregrau dual de la UAB, d'especialista de sistemes d'informació a les administracions 
locals. 

Conveni de col·laboració d’11 de febrer de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona , la Fundació 

Parc de Recerca UAB, la Fundació Eurecat i l’Associació Àmbit B30 en el desenvolupament de les activitats del 

HUBB30.  
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Conveni de col·laboració d’11 de febrer de 2019, entre la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Administració  

de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació per a la incorporació a  jo rnada parcia l de l 

professorat destinat en centres educatius del Departament d'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
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IV.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
IV.1.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, d’1 de febrer de 2019, per la qual nomena el senyor Santiago Guerrero Boned, 
professor del Departament d’Economia, delegat de la rectora per al Campus de Sabadell. 

 
 

IV.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 6 de març de 2019, per la qual la senyora María José Feijóo Rey cessa com a 

directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua. 

 

 
IV.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 
IV.2.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual nomena la senyora Núria Simelio Solà 

coordinadora d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 de febrer 
de 2019. 
 
Resolució de la rectora, d’11 de febrer de 2019, per la qual nomena el senyor Manuel Álvarez Gómez 

coordinador del Grau de Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa , amb e fectes de l d ia  1 de  
febrer de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2019, per la qual nomena la senyora Mercè Martí Ripoll secretària  
i vicedegana d’Estudiants i d’Ocupabilitat de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2019, per la qual nomena el senyor Francesc Xavier Vall Solaz 

coordinador del Grau en Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres , amb e fectes de l d ia  1 

de febrer de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual nomena la senyora Marta Martín Flix vicedegana 
de Mobilitat i de Promoció de la Facultat de Biociències, amb efectes del dia 13 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor Antoni 

Verger Planells coordinador del Màster GLOBED de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia , amb e fectes  

del dia 13 de setembre de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 14 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor Ramon 
Farrés Puntí coordinador d’Intercanvis amb Alemanya, Àustria i Suïssa de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 

amb efectes del dia 1 de febrer de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor Javier 

Rodríguez Viejo coordinador del Màster en Nanociència i Nanotecnologia Avançades de la Facultat de Ciències, 
amb efectes del dia 1 de febrer de 2019. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 22 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor Pere Puig 
Casado coordinador del Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de la Facultat de  C iències, amb 

efectes del dia 15 de setembre de 2018. 
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IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual el senyor Pepe Rodríguez Bonfill cessa com a 

coordinador d’Estudis de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 31 de gener de 

2019. 
 

Resolució de la rectora, d’11 de febrer de 2019, per la qual el senyor Santiago Guerrero Boned cessa com a 
coordinador d’Estudis del Grau de Comptabilitat i Finances de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 31 de 

gener de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2019, per la qual el senyor Jaume Aulet Amela cessa com a 

coordinador d’Estudis de Grau en Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres , amb efectes 31 
de gener de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 14 de febrer de 2019, per la qual la senyora Mercè Martí Ripoll cessa com a 

vicedegana d’Estudiants i Ocupabilitat de la Facultat de Biociències, amb efectes 31 de desembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual el senyor Xavier Bonal Sarró 

cessa com a coordinador del Màster GLOBED de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, amb e fectes 12 
de setembre de 2018. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 14 de febrer de 2019, per la qual la senyora Aránzazu Blanco 
García cessa com a coordinadora d’Intercanvis amb Alemanya de la Facultat de Traducció i d’Inte rpre tació , amb 

efectes 31 de gener de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 18 de febrer de 2019, per la qual el senyor Aitor Lopeandia 
Fernández cessa com a coordinador d’Estudis del Màster en Nanociència i Nanotecnologia Avançades de la Facultat 

de Ciències, amb efectes 31 de gener de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 22 de febrer de 2019, per la qual el senyor Pere Puig Casado 

cessa com a coordinador d’Estudis del Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades de  la  Faculta t de  
Ciències, amb efectes 31 de desembre de 2018. 

 

 

IV.3. Escoles adscrites i vinculades   
[tornar a l’índex] 

 
IV.3.1. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual el senyor Antoni Francesc Tulla Pujol cessa com a  

delegat de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH). 
 

Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual el senyor Eduardo César Galobardes cessa com a  

representant de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral (EPSI). 
 

Resolució de la rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual la senyora María José Recoder Sellarés cessa com 
a delegada de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents 

(ESAGD). 
 

 

IV.4. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
IV.4.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual nomena el senyor Miguel Ángel Sánchez Huete 
coordinador de Contractació Docent i Economia del Departament de Dret Públic i de Ciències Historico juríd iques, 

amb efectes del dia 15 de gener de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual nomena la senyora Zaida Sarrate Navas 

coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular-Facultat de Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes del dia 13 de febrer de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual nomena el senyor Lluis Tort Bardolet coordinador 

de la Unitat de Fisiologia Animal-Facultat de Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i 

d’Immunologia, amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 

Resolució de la rectora, d’11 de febrer de 2019, per la qual nomena el senyor Diego Castro Ceacero 
coordinador de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar del Departament de Pedagogia Aplicada, amb e fectes 

del dia 15 de gener de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual nomena la senyora Roser Martínez Quirante 

coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes de l d ia  
15 de gener de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual nomena el senyor John Slof secretari del 

Departament d’Empresa, amb efectes del dia 23 de desembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 de febrer de 2019, per la qual es nomena la senyora Gemma 

Cànoves Valiente coordinadora del Doctorat en Turisme del Departament de Geografia, amb efectes de l d ia  1 de  
gener de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor Josep Reig 

Vilallonga coordinador de la Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològ iques, 

amb efectes del dia 8 de novembre de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 19 de febrer de 2019, per la qual es nomena la senyora Àngels 
Jiménez López coordinadora de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat de Ciències de la Comunicació del 

Departament de Filologia Catalana, amb efectes del dia 24 de gener de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de febrer de 2019, per la qual es nomena la senyora 

Montserrat Vilà Santasusana coordinadora de la Unitat de Filologia Catalana de Ciències de l’Educació del 
Departament de Filologia Catalana, amb efectes del dia 1 de desembre de 2017. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor Josep 

Cañabate Pérez coordinador de la Unitat Història del Dret i de les Institucions del Departament de Dret Públic i de  

Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 18 de gener de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor José 
Antonio Fernández Amor coordinador de la Unitat de Dret Financer i Tributari del Departament de Dret Públic i de  

Ciències Historicojurídiques, amb efectes del dia 14 de gener de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 22 de febrer de 2019, per la qual es nomena la senyora 

Eva-Kristine Ostergaard-Nielsen coordinadora del Doctorat en PPIR (Politics, Policies and International Re la tions) 
del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 

 
 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual el senyor Antonio Armario García cessa com a 

coordinador de la Unitat de Fisiologia Animal-Facultat de Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, de 

Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes 31 de desembre de 2018. 
 

Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual el senyor Oriol Costa Fernández cessa com a 
director en funcions del Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques, amb efectes 14 de gener de  

2019. 

 
Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual la senyora Marta Martín Flix cessa com a 

coordinadora de la Unitat de Biologia Cel·lular-Facultat de Biociències del Departament de Biologia Cel·lular, de 
Fisiologia i d’Immunologia, amb efectes 12 de febrer de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual el senyor Carles Solà Belda cessa com a 

secretari del Departament d’Empresa, amb efectes 22 de desembre de 2018. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 13 de febrer de 2019, per la qual la senyora Maria del Carme 
Armengol Asparó cessa com a coordinadora de la Unitat de Didàctica i Organització Escolar de l Departament de  

Pedagogia Aplicada, amb efectes 14 de gener de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de febrer de 2019, per la qual el senyor Salvador Comellas 

García cessa com a coordinador d’Unitat de Filologia Catalana de Ciències de l’Educació del Departament de 
Filologia Catalana, amb efectes 30 de novembre de 2017. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de febrer de 2019, per la qual la senyora Eulàlia Fuentes Pujol 

cessa com a coordinadora de la Unitat de Filologia Catalana a la Facultat de Ciències de la Comunicació del 

Departament de Filologia Catalana, amb efectes 23 de gener de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 22 de febrer de 2019, per la qual la senyora Ana Mar Fernández 
Pasarín cessa com a coordinadora de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència 

Política i de Dret Públic, amb efectes 31 de desembre de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 22 de febrer de 2019, per la qual la senyora Makiko Fukuda cessa 

com a coordinadora Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes 30 de juny de 2018. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 22 de febrer de 2019, per la qual la senyora Alba Serra Vilella 

cessa com a coordinadora Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i d ’Es tudis 

de l’Àsia Oriental, amb efectes 30 de juny de 2018. 
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VI.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 

Resolució de la rectora, de 22 de febrer de 2019, per la qual es convoquen concursos públics per l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7827, d’11 de març de 

2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/363 

Identificador de la plaça: AAG00312 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de l’Educació 

Perfil investigador: Política educativa i desigualtats 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/365 

Identificador de la plaça: AAG00327 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Psiquiatria i de Medicina Legal 

Àrea de coneixement: Psiquiatria 

Perfil docent: Psicologia mèdica 

Perfil investigador: 
Precursors de la personalitat 
psicopàtica a l’etapa infantojuvenil: 

avaluació i coprrelats emocionals 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/367 

Identificador de la plaça: AAG00315 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Metodologia i Disseny de la Recerca 
Social 

Perfil investigador: Treball, Temps i Gènere 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/371 

Identificador de la plaça: AAG00276 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 

Perfil docent: L’organització i els grups 

Perfil investigador: Pràctiques educatives fonamentals en 
l’evidència 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/376 

Identificador de la plaça: AAG00389 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Ciències de la Computació 
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Àrea de coneixement: 
Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial 

Perfil docent: 
Informàtica Avançada (Grau Gestió 
Aeronàutica) 

Perfil investigador: 
Visió per computador i sistemes de 

suport a la salut 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/377 

Identificador de la plaça: AAG00275 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 

Perfil docent: 
Desenvolupament Organitzacional 

d’Institucions Educatives 

Perfil investigador: 
Gestió del Coneixement, aprenentatge 
organitzatiu i informal en els centres 

educatius 

 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/379 

Identificador de la plaça: AAG00314 

Categoria de la plaça: Professor Agregat 

Departament: Sociologia 

Àrea de coneixement: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de la Religió 

Perfil investigador: 
Política Pública, Religió i Noves formes 

d’espiritualitat 

 

 

VI.1.2. Resolucions  
 

Resolució de la rectora, de 6 de febrer de 2019, per la qual es nomena el senyor Francesc Xavier Bonal i 
Sarró catedràtic d’Universitat del Departament de Sociologia, en l’àrea de coneixement de Sociolog ia  (BOE núm. 

48, de 25 de febrer de 2019). 
 

Resolució de la rectora, de 6 de febrer 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 fina litzat e l 
Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7816, de 22 de febrer de 

2019): 
 

Referència: AL/18/351 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Fonaments de l’Anàlisi Econòmica 

Departament al qual està adscrita: Economia i Història Econòmica 

Perfil docent: Microeconomia 

Perfil investigador: Microeconomia 

Adjudicació: Antonio Miralles Asensio 

 

Resolució de la rectora, de 8 de febrer de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7816, de 22 de febrer de 2019): 

 

Referència: CL/18/19 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic/a d’universitat laboral 

Àrea de coneixement o especialitat: Geografia física 

Departament al qual està adscrita: Geografia 

Perfil docent: Clima i aigües 

Perfil investigador: Canvi climàtic. Paleoecologia marina 

Adjudicació: Peter Graham Mortyn 
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Resolució de la rectora, de 20 de febrer de 2019, per la qual es dona per conclòs el procediment i es decla ra 

deserta la plaça de lector de referència UAB-LE-531 del Departament de Dret Privat, de l’àmbit de coneixement de 
Dret Mercantil (DOGC núm. 7827, d’11 de març de 2019).  

 
Resolució de la rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

professorat agregat en règim de contracte labortal, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat e l 

Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certifica I3, segons es detalla (DOGC num. 7835, de 20 de març de 
2019): 

 

Referència: CL/18/347 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o especialitat: Anàlisi matemàtica 

Departament al qual està adscrita: Matemàtiques 

Perfil docent: Funcions de variable real 

Perfil investigador: Teoria geomètrica de funcions 

Adjudicació: Albert Clop Ponte 

 

 
 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’11 de 
febrer de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió d’una plaça de gestor/a de 

l’Hemeroteca General (escala d’ajudants d’arxius i biblioteques – subgrup A2), segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Unitat funcional Horari 

F01589 A2 23.2 Gestor/a Hemeroteca General – Administració de Centre de 
Ciències de la Comunicació 

09:00 – 17:30 

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

febrer de 2019, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de tècnic/a superior de medi ambient, amb 
destinació a l’Oficina de Medi Ambient, segons es detalla: 

 

Denominació: Tècnic/a superior de medi ambient 

Grup: 1 

Complement: N 

Destinació: Oficina de Medi Ambient 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 09:00 a 17:30 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 15 de 

febrer de 2019, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
director/a tècnic/a, amb destinació al Servei d’Anàlisi Química de l’Administració de Centre de Ciències i de 

Biociències, segons es detalla: 

 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L00787 1 F 
Servei d’Anàlisi Química  -Administració de Ciències i 

de Biociències 
09:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 18 de 
febrer de 2019, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 5 places 

d’adjunt/a, amb destinació al Suport Logístic i Punt d’Informació de diferents Administracions de Centre, segons es 
detalla: 

 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L00509 3 O 
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració 

de Serveis del Campus de Sabadell 
De 14:15 a 21:45 
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L00989 3 O 
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració 

de Lletres i de Psicologia 
De 14:15 a 21:45 

L00285 3 O 
Suport Logístic i Punt d’Informació – Administració 

d’Economia i Empresa 
De 14:15 a 21:45 

L00959 3 O 
SLiPI Dret i Aulari Central – Administració de Dret i 

de Ciències Polítiques i de Sociologia 
De 14:15 a 21:45 

L00273 3 O 

SLiPI Facultat CC. Polítiques i Sociologia – 

Administració de Dret i de Ciències Polítiques i de 
Sociologia 

De 13:45 a 21:15 

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

febrer de 2019, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 2 places de 
responsable de projectes sènior, amb destinació al Servei d’Informàtica, segons es detalla: 

 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L00579 1 E Servei d’Informàtica (Sistemes) 09:00 – 17:30 

L04171 1 E Servei d’Informàtica (Seguretat) 09:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 de 
febrer de 2019, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de Tècnic/a mitjà/ana, amb destinació a la 

Unitat de Planificació i Programació Docent, segons es detalla: 
 

Denominació: Tècnic/a mitjà/ana 

Grup: 2 

Complement: Q 

Destinació: Unitat de Planificació i Programació Docent 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 09:00 a 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, de 20 de febrer de 2019, per 
autorització de la rectora, per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament un/a gestor/a 

(escala de gestió – subgrup A2) per organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment de les activitats 
tècniques i operatives vinculades al projecte “Màster Oficial GLOBED – Erasmus Mundus en Polítiques  Educa tives 

per al Desenvolupament Global”, segons es detalla: 

 

Denominació: Gestor/a 

Destinació: 
Departament de Sociologia – Administració de Centre 

de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia 

Horari de treball: De 09:00 a 17:30 hores, de dilluns a divendres 

Nomenament: Funcionari/ària interí/na 

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

fins a 12 mesos més 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 de 
febrer de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 4 places de l’escala tècn ica, segons 

es detalla: 

 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

F04417 A1 26 
Secretari/ària 

tècnic/a 
Administració – Escola de Postgrau 09:00 – 17:30 

F02301 A1 25 Cap d’unitat Nòmines – Àrea de Personal Acadèmic i Nòmines 09:00 – 17:30 

F05051 A1 24.3 Cap d’unitat 
Personal Acadèmic – Àrea de Personal Acadèmic i 

Nòmines 
09:00 – 17:30 

F02635 A1 24.1 Cap d’unitat 

Arxiu General i Oficina d’Assistència en Matèria de 

Registre – Oficina de Gestió de la Informació i 
Documentació 

09:00 – 17:30 
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VI.2.2. Resolucions  
 

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

rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Elisenda Alegret Curie ses , 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F05789 alDepartament de Cirurgia – Unitat Docent de  la  

Vall d’Hebron. 
 

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

rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de 
funcions per acumulació de tasques del senyor Ignacio Ruiz Balmaseda. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 4 de 

febrer 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 mitjà/ana de simulació clínica, amb destinació al Departament d’Infermeria, de l’Administració de  Centre 

de Medicina i es declara deserta la plaça. 

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

rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Carla Estevan 
Esteban, per ocupar la plaça L06921, tècnica especialista d’activitats, amb destinació a la Unitat de Dinamització  

Comunitària de l’Administració del Rectorat. 

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

rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Ktaja 
Schustakowitz Diaz, com a cap d’Àrea de Relacions Internacionals. 

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

rectora, de 4 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Xavier Alejandre 

Casanova, per ocupar la plaça L06923, tècnic especialista d’equipaments, amb destinació a la Unitat de 
Dinamització Comunitària de l’Administració del Rectorat. 

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

rectora, de 5 de febrer de 2019, per la qual es nomena a la senyora Ana Belen Hernández Frey, funcionària  en 

pràctiques de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per tal d’ocupar la plaça d’ajudant d’arxius i b ib lio teques 
(F02247), amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Centre de Dret i de Ciències 

Polítiques i de Sociologia. 
 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de febrer de 2019, per la qual es nomena a la senyora Isabena Opisso Atienza, funcionària en 

pràctiques de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per tal d’ocupar la plaça d’ajudant d’arxius i b iblio teques 

(F01323), amb destinació a la Unita Tècnica i de Projectes – Servei de Biblioteques. 
 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de febrer de 2019, per la qual es nomena a la senyora Cristina Rodríguez Gómez, funcionària  en 

pràctiques de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per tal d’ocupar la plaça d’ajudant d’arxius i b ib lio teques 

(F01801), amb destinació a la Biblioteca Universitària de Sabadell. 
 

Resolució del vicerector de Personald’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de febrer de 2019, per la qual es nomena a la senyora Marta Rial Pan, funcionària en pràctiques 

de l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, per tal d’ocupar la plaça d’ajudant d’arxius i biblioteques (F02169), 
amb destinació a la Biblioteca d’Humanitats – Administració de Lletres i de Psicologia. 

 

Correcció d’errada del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de 
signatura de la rectora, de 8 de febrer de 2019, on s’indica que havent observat una errada en el text de la 

resolució per la qual s’encarrega al senyor Sergio Morales Rubio, les funcions de la plaça L00609 (LG1O), com a  
responsable de la infraestructura TIC de serveis, amb destinació a la Unitat de Planificació – Àrea de Planificació de 

Sistemes d’Informació, en horari de 9:00 a 17:30, i amb efectes del dia 7 de desembre de 2018 

 
On diu: Encarregar al senyor Sergio Morales Rubio, les funcions de la plaça L00609 (LG1O), com a responsable de 

la infraestructura TIC de serveis, amb destinació a la Unitat de Planificació – Àrea de Planificació de Sistemes 
d’Informació, en horari de 9:00 a 17:30 hores, i amb efectes del dia 7 de desembre de 2018. 
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Ha de dir: Encarrgar temporalment, per un període inicial de 6 mesos prorrogables al senyor Sergio Morales 

Rubio, les funcions de la plaça L00609 (LG1O), com a Responsable de Projectes Júnior al Servei d’Informàtica 
(producció  de Sistemes i Comunicacions), en horari de 9:00 a 17:30 hores, i amb efectes del dia 7 de  desembre 

de 2018. 
 

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

rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual es destina, en adscripció provisional, al senyor Francesc Sánchez  
Pérez, com a LG3O, amb destinació a la Unitat de Suport a la Direcció i Punt d’Informació de l’Escola de Postgrau i 

Escola de Doctorat. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de febrer de 2019, per la ual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Manuela García 

Benítez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01093, amb destinació a l’Àrea  d ’Economia  i 

Finances. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Adminmistració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual s’encarrega a la senyora Isabel Genoveva Sánchez Sánchez 

tasques de major responsabilitat i se li aplica, amb caràcter provisional un complement personal de durada 

determinada. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual s’encarrega a la senyora Montserrat Domènech Casadevall 

tasques de major responsabilitat i aplicar-li, amb caràcter provisional, un complement personal de durada 
determinada. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Manuel Perez-Sa las 

Rodes, funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08099, amb destinació al Departament de 
Medicina (Unitat Docent de la 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 12 de febrer de 2019, per la qual es deixa sense efectes l’adscripció provisional del senyor Pere 

Roca Grassot, tècnic especialista d’audiovisuals, a la Unitat de Suport a la Direcció i Punt d’Informació, de l’Esco la  
de Postgrau. 

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

rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Carmen Maria 

Hernández Canossa, funcionària de carrera de l’escala administrativa, la gestió temporal, de la Unitat 
d’Administració del Servei d’Ocupabilitat (F00217). 

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

rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 

responsabilitats del lloc de treball F01971 de gestor departamental, del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat, al senyor Miguel Tomás Plau. 

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

rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, en torn de nit. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María José Ca lejo 

Méndez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05855 del Servei d ’Ocupabilitat. 
 

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

rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual s’aplica durant l’acumulació de tasques, amb caràcter provisional, 
al senyor Antonio Márquez Pérez, un complement personal de durada determinada. 

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

rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual es deixa sense efectes la comissió de serveis de la senyora Blanca 

Martínez de Abril, funcionària de l’escala administrativa. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual es modifica la denominació i el contingut funcional del lloc de 
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treball esmentat en la resolució de reorganització, de reposnsable corporatiu per al Fundraising i director/a de 

servei, del senyor Vicenç Sellés Martínez, que passa a ser exclusivament de director de servei. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 12 de febrer de 2019, per la qual s’aplica, amb caràcter provisional, al senyor Joan Ferré Vla, un 

complement personal de durada determinada. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 12 de 

febrer de 2019, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de cap 
de servei, amb destinació al Servei Assistencial de Salut, de l’Àrea de Prevenció i Assistència i s’atorga a l senyor 

Joan Manel André Vázquez. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 

de febrer de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, pe r 
a la provisió de 15 places d’administratiu/iva, segons es detalla: 

 
 Places adjudicades pel torn de trasllat: 

 

Codi Denominació Nivell Destinació Horari(teòric) Cognoms i nom 

F01093 
Administratiu/iva 

responsable 
C1 22.2 

Unitat d’ingressos – Àrea 

d’Economia i Finances 
9:00 – 17:30 García Benítez, Manuela 

F02193 
Administratiu/iva 
responsable 

C1 22.1 

Gestió Econòmica – 

Administració de 
Medicina 

09:00 – 17:30 
López Sánchez, Maria 
Pilar 

F06195 
Administratiu/iva 

responsable 
C1 22.1 

Unitat de Contractació 
Administrativa – Oficina 

de Contractació 
Administrativa i Compres 

09:00 – 17:30 Ponsà Sánchez, Adrià 

 
 Places adjudicades pel torn de promoció: 

 

Codi Denominació Nivell Destinació Horari(teòric) Cognoms i nom 

F01187 
Administratiu/iva 
responsable 

C1 22.1 

Unitat Tècnica de 

Processos Acadèmics – 

Àrea d’Afers Acadèmics 

09:00 – 17:30 
Hidalgo Moya, María del 
Carmen 

F03747 

Administratiu/iva 

responsable de 
suport logístic 

C1 22.1s 

Gestió Acadèmica i 
Suport Logístic – 

Administració de l’Escola 

d’Enginyeria 

14:30 – 22:00 
Molina Santoro, 

Montserrat 

F01227 
Secretari/ària de 
direcció 

C1 22.1 
Àrea de Personal 
Acadèmic i Nòmines 

09:00 – 17:30 Pedreira Vidal, Elena 

F01699 
Secretari/ària de 

direcció 
C1 22.1 

Administració de Centre 
de Cc. de l’Educació i de 

Traducció i 
d’Interpretació 

09:00 – 17:30 Andrés Estasen, Mónica 

F03783 
Secretari/ària de 
direcció 

C1 22.1 
Administració de l’Escola 
d’Enginyeria 

09:00 – 17:30 
Rodríguez Torrubiano, 
Ángel José 

F04799 
Secretari/ària de 
direcció 

C1 22.1 

Oficina de Gestió de la 

Informació i 

Documentació 

09:00 – 17:30 Emma Peiró Sales 

F06011 
Administratiu/iva 
responsable 

C1 22.1 

Institut de Biotecnologia 

i de Biomedicina “Vicent 
Villar i Palasí” (IBB) – 

Administració de 
Medicina 

09:00 – 17:30 Romero Chaves, Manuela 

F03685 
Administratiu/iva 

responsable 
C1 22.1 

Institut de Ciència i 
Tecnologia Ambientals 

(ICTA) – Administració 
de Ciències i Biociències 

09:00 – 17:30 
García Lucena, María 

Dolores 

F08077 
Administratiu/iva 
responsable 

C1 22.1 
Institut de Neurociències 
(IN) – Administració de 

Centre de Medicina 

09:00 – 17:30 Anglès Moliner, Javier 
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F00103 
Administratiu/iva 

responsable 
C1 22.1 

Unitat de Suport a la 
Mobilitat – Àrea de 

Relacions Internacionals 

09:00 – 17:30 
Domínguez Camino, 

Manuela 

F02609 
Administratiu/iva 

responsable 
C1 22.1 

Gabinet Tècnic – Gabinet 

del Rectorat 
09:00 – 17:30 Corredera Hidalgo, Maria 

F04755 
Administratiu/iva 
responsable 

C1 22.1 

Unitat d’Obres i 

Inversions – Àrea de 
Serveis Logístics i 

Administració 

09:00 – 17:30 
Segura Tarragona, 
Carolina 

 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 19 de 

febrer de 2019, per la qual es resol el concurs públic d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana, amb destinació al 
Departament d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, de l’Administració de Centre de l’Escola 

d’Enginyeria, i s’atorga la plaça al senyor Adrián Sánchez Carmona. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 19 

de febrer de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 places de 
l’escala tècnica superior, segons es detalla: 

 
1. Adjudicar la plaça de cap de la Unitat d’Assessorament i Atenció a l’Usuari de l’Àrea d’Afers Acadèmics 

(F01151), a la senyora Elisabet Regada Álvarez. 

 
2. Adjudicar la plaça de cap de la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics 

(F01173), al senyor José Manuel Egea Zoyo 
 

3. Adjudicar la plaça de cap de l’Administració de l’Institut de Ciències de l’Educació (F02501), a  la  senyora  
Núria Balbuena Galbarro. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Bernat Rodríguez 

Clanxet, per ocupar la plaça L00647, tècnic especialista, amb destinació a la Unitat de Coordinació Adminis tra tiva 
de l’Administració del rectorat. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 

responsabilitats derivades de la jubilació parcial del director tècnic del Servei d’Anàlisi Química, a la senyora  Alba  
Eustaquio Ruiz, com a directora tècnica en funcions del Servei d’Anàlisi Química. 

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

rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Juan Manuel André 

Vázquez per ocupar la plaça L00807, cap de servei, amb destinació al Servei de Salut de l’Àrea de Prevenció i 
Assistència. 

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

rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es deixa sense efectes el pagament del complement personal de  

durada determinada que rebia el senyor Miguel Tomás Plau. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es denega la reincorporació del senyor Juan Antonio Cedano 

Rodríguez alk servei actiu. 

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

rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Miguel Ángel Gimeno 
Chica per ocupar la plaça L00445, adjunt, amb destinació a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. 

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

rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Francisco Javier 

Aragon Minguell per ocupar la plaça L02519, adjunt, amb destinació a la Unitat de Coordinació Adminis tra tiva de 
l’Admnistració del Rectorat. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 21 de febrer de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, la senyora Adela Ramírez 
Márquez, tècnica especialista laboral, a la Biblioteca de Veterinària – Administració de Veterinària. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 26 de 

febrer de 2019, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 

director/a tècnic/a, amb destinació al Serveis d’Anàlisi Química de l’Administració de Centre de Ciències i de 
Biociències i es declara deserta, per manca de candidatures. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 27 de 

febrer de 2019, per la qual es resol el concurs públic d’una plaça de promotor/a de projectes de recerca, amb 
destinació a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar i Palasí” (IBB) de l’Administració de Medicina i 

es declara la plaça deserta. 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Oscar Hernández Magaña, 
tècnic mitjà laboral, que ocupa la plaça L05159, de responsable tècnic de zona, la qual passa a  es tar adscrita a  

l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Marta Humet Oliva, 
tècnica mitjana laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de  la  Unita t Tècnica  

d’Arquitectura i Urbanisme – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jose M. Martínez Expósito, 
tècnic superior laboral, que ocupa la plaça L00081 desotscap, la qual passa a estar adscrita a la Direcció de la 

Unitat Tècnica d’Infraestructures i de Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Adrián Herbera Luna , tècnic 
mitjà laboral, que ocupa la plaça L03901 de responsable tècnic d’obres, la qual passa a es tar adscrita  a  l’Equip 

Tècnic de la Unitat Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Enric Anoro Ramírez , tè cnic 

mitjà laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica 

d’Arquitectura i Urbanisme – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Josep Xavier Ametller 

Escanero, que ocupa la plaça L00077 de responsable tècnic d’obres, la qual passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic 

de la Unitat Tècnica d’Arquitectura i Urbanisme – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Teresa 

Castro Murillo, a la Unitat d’Història de la Medicina – Administració de Medicina.  
 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Marc Romero Boque , tècnic 
mitjà laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica 

d’Arquitectura i Urbanisme – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapat el nomenament del senyor Jose Luis Pajares Moya, 
tècnic mitjà laboral, que ocupa la plaça L03903 de responsable tècnic de zona, la qual passa a  es tar adscrita  a  

l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ivan Rosello Pena, tècnic 
mitjà laboral, que ocupa la plaça L05157 de responsable tècnic de zona, la qual passa a estar adscrita  a  l’Equip 

Tècnic de la Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jose Pozo Guerrero, tècnic 
mitjà laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica 

d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ramon Ribas Casajuana, 
tècnic mitjà laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica 

d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Cristina Diaz Moscoso, 

funcionària de l’escala administrativa, atès que la plaça que ocupa, administrativa interina, passa a estar adscrita 

a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) del Departament de Filosofia i del 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana – Administarció 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 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Lourdes Tomas Lorca, 

administrativa interina, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a la Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor David Ibars Borras, tècnic 

mitjà laboral, que ocupa la plaça L02329, de tècnic d’àmbit, la qual passa a aestar adscrita a l’Equip tècnic de  la  
Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Fulgenci Mejias Lopez, tècnic 

mitjà laboral, que ocupa la plaça L05161, de tècnic especialista de l’oficina tècnica, la qual passa a estar adscrita a 
la Direcció d’Arquitectura i Logística. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Admninistració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ramon Roca Archs, tècnic 

mitjà laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor José Ramon Bonilla 

LAmendros, tècnic mitjà laboral, que ocupa la plaça LP06897,la qual passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de  la  
Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 

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

rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapat el nomenament de la senyora Marina Rodríguez Martín, 

funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F02857, administrativa, la qual passa a estar adscrita  a  
la Unitat integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) del Departament de Filosofia i del 

Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana – 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 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ricard Condeminas Zato, 

tècnic mitjà laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica 

d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística.  
 

Resolució del cpa de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jaime Escude Lozano, tècnic 

laboral, atès que la plaça que ocupa passa a estar adscrita a l’Equip Tècnic de la Unitat Tècnica d’Infraestructures i 

Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 d efebrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Pere Jornet Piera, tècnic 

mitjà laboral, que ocupa la plaça L00083, de tècnic d’àmbit, la qual passa a estar adscrita a  l’Equip Tècnic de  la  

Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Admninistració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Josep Boldú Bochaca, que 
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ocupa la plaça L00079 de cap d’unitat, la qual passa a estar adscrita a la Direcció de la Unitat Tècnica 

d’Arquitectura i Urbanisme – Direcció d’Arquitectura i Logística. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 28 de febrer de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor David Hernández Abajo, 

funcionari de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F02057, administratiu responsable, la qual passa  a  es ta r 

adscrita a la Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental (UISAD) del departament de Filoso fia i de l 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana – Administració de Lletres i de Psicologia. 
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