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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 11/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Acta de la sessió plenària del dia 26 de febrer de 2019 
 
ACORDS  
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 26 de febrer de 2019. 
 
Acord 12/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Creació de títols de grau. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa la petició de creació de títols de grau i que la documentació justificativa corresponent acredita que la 
proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols de conformitat amb el que 
consta en els documents document 1, document 2,i  document 3, document 4. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 17/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 13 de febrer de 2019 en relació a la creació de 
títols de grau. 
 
Vist l’acord CA 7/2019 de la Comissió Acadèmica del Consell Social, reunida el 27 de març de 2019, en virtut del 
qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la 
creació dels títols de grau en: a) Enginyeria d’Automoció; b) Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística; 
i c) Estudis d’Espanyol i Xinès. 2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el 
seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, 
per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents continguts en la part expositiva, 
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ACORDS 
 
1)    Aprovar la creació dels títols de grau en: 
 
a)    Enginyeria d’Automoció 
b)    Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística 
c)    Estudis d’Espanyol i Xinès 
 
2)   Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
 
3)   Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Acord 13/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari 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 títol 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 172 del Estatus de la UAB sobre la supressió de titulacions de títols oficials. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de febrer de 2019 s’ha pres l’acord 18/2019, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta de supressió de títol de grau. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 27 de març de 2019 s’ha pres l’acord CA 
08/2019, en virtut del qual s’aprova Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent:  1) Aprovar la supressió del títol de grau en Enginyeria Elèctrica. 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 
 
1)    Aprovar la supressió del títol de grau en Enginyeria Elèctrica. 
  
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. 
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Acord 14/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Creació de títols de màster universitari. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i que la documentació justificativa corresponent, 
acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB pel a la creació d’aquest tipus de títols. (document 
1, document 2, document 3, document 4, document 5, document 6, document 7 i document 8). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de 
títols de màster universitari. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 19/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 13 de març de 2019 en relació a la proposta de 
creació de títols de màster universitari. 
Vist l’acord  CA 09/2019 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB reunida el 27 de març de 
2019, en virtut del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: a) a)    Direcció en Centres per a la 
Innovació Educativa; b) Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura/ Children’s 
Literature, Media and Culture; c) Estudis Globals d’Àsia Oriental; d) Humanitats i Patrimoni Digitals; e) Mediació 
Familiar i en el Àmbits del Dret Privat; f)     Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Transfusion 
Medicine and Cellular and Tissue Therapies; i g) Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in 
Political Science. 2) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del 
punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i dels documents continguts en la part expositiva, es presenta la 
següent: 
 
ACORDS 
 
1)    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
 
a)  Direcció en Centres per a la Innovació Educativa 
b) Erasmus Mundus en Literatura Infantil, Mitjans de Comunicació i Cultura/ Children’s Literature, Media and 
Culture 
c)  Estudis Globals d’Àsia Oriental 
d)  Humanitats i Patrimoni Digitals 
e)  Mediació Familiar i en el Àmbits del Dret Privat 
f)   Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies 
g)  Recerca Avançada en Ciència Política / Advanced Research in Political Science 
 
2)  Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
  
3)  Comunicar aquest acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
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Acord 15/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Extinció de títols de màster universitari. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ateses les peticions per a la supressió de títols de màster universitari que han estat presentades pels centres 
corresponents i atesa la documentació justificativa corresponent (document 1, document 2 document 3 i document 
4). 
 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
  
Vist l’article 88.b de la Lleu 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
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 13 de març de 2019 s’ha pres l’acord 20/2019, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta d’extinció de títols de màster universitari. 
 
Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 27 de març de 2019 s’ha pres l’acord CA 
10/2019, en virtut del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord 
següent: 1) Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: a) Erasmus Mundus en Polítiques 
Educatives per al Desenvolupament Local; i b) Recerca en Comunicació i Periodisme. 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 
 
1)    Aprovar l’extinció dels títols de màster universitaris següents: 
 
a)    Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Local. 
b)    Recerca en Comunicació i Periodisme. 
 
2)    Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
 
3)  Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
Acord 16/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Creació de títols de màsters propis i de diplomatures de postgrau. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat 
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 
1, document 2, i document 3). 
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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. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 13 de març de 2019 s’ha pres l’acord 21/2019, en virtut 
del qual s’ha aprovat la proposta creació de màsters propis i de diplomatures de postgrau. 
 
Vist l’acord CA 11/2019 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 27 de març de 2019, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de 
l’Adolescència. 2) Aprovar la modificació dels títols de màster propi següents: a) Màster en Aplicació i Control de la 
Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària, que passa a denominar-se màster en Aplicació i Control de la 
Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària; b) Màster en Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de 
l’Adolescència, que passa a denominar-se màster en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència. 
3) Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau en Gestió Estratègica de les Organitzacions de 
Seguretat, que passa a denominar-se diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions de Seguretat. 4) 
Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts 
primer i segon i tercer d’aquest acord. 5) 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 
 
1)  Aprovar la creació del títol de diploma de postgrau en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de 
l’Adolescència. 
 
2)    Aprovar la modificació dels títols de màster propi següents: 
 
a)    Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Intrahospitalària, que passa a denominar-se 
màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària. 
b)     Màster en Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència, que passa a denominar-
se màster en Neuropsiquiatria i Psicologia de la Infància i de l’Adolescència. 
 
3)  Aprovar la modificació del títol de diploma de postgrau en Gestió Estratègica de les Organitzacions de 
Seguretat, que passa a denominar-se diploma de postgrau en Direcció d’Organitzacions de Seguretat. 
 
4)   Encarregar a la directora de l’Escola de Postgrau i de la Formació Contínua l'execució i el seguiment dels punts 
primer i segon i tercer d’aquest acord. 
 
5)  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 17/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Accions de l’àmbit universitat-empresa a realitzar en l’any 2019. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès l’article 14.2 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, que estableix que el Consell Social aprovarà un pla anual d’actuacions destinat a 
promoure les relacions entre la universitat i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al servei de la 
qualitat de l’activitat universitària. 
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Atès l’article 31.1.a) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB que estableix que, 
“Correspon a la Comissió Universitat-Empresa proposar el pla anual d’actuació del Consell Social en l’àmbit de les 
relacions amb les empreses, la inserció laboral i la Responsabilitat Social de la Universitat en aquests camps: línies 
prioritàries a impulsar, criteris per desenvolupar-les, accions a realitzar i pressupost requerit per acció”. 
 
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 l’acord PLE 05/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 26 de febrer, en virtut del qual es pren l’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 efectes que siguin oportuns. 6) 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. 
 
Atès que en virtut dels dos paràgrafs anteriors resta pendent d’assignar 9.116 euros a accions del Consell Social a 
realitzar en l’any 2019 en l’àmbit Universitat-Empresa. 
 
Vist l’acord CUE 04/2019 pres per la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social reunida el 25 de març, en 
virtut del qual ACORDS informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Aprovar destinar 5.100 euros al projecte Formació Dual, en concepte de les despeses de contractació de suport 
per a la realització d’un estudi sobre formació dual, d’import  4.500 euros, i les despeses de material de difusió del 
projecte, d’import 600 euros. 2) Aprovar destinar 1.000 euros a la col·laboració del Consell Social de la UAB en 
l’edició de l’any 2019 del Programa Universitat-Empresa, en concepte dels guardons lliurats en el marc del primer 
premi, segon premi i dos accèssits 3) Comunicar el punt primer d’aquest acord al vicerector d’Innovació i de 
Projectes Estratègics i el vicegerent de Recerca de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 4) Comunicar el punt 
segons d’aquest acord al responsable del Programa Universitat-Empresa. 
 
Vist el document 1 i document 2, els quals mostren els trets més rellevants dels projectes que es proposen dur a 
terme en l’any 2019 segons consta en la proposta d’acord PLE 17/2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
1)    Aprovar destinar 5.100 euros al projecte Formació Dual, en concepte de les despeses de contractació de 
suport per a la realització d’un estudi sobre formació dual, d’import  4.500 euros, i les despeses de material de 
difusió del projecte, d’import 600 euros. 
 
2)    Aprovar destinar 1.000 euros a la col·laboració del Consell Social de la UAB en l’edició de l’any 2019 del 
Programa Universitat-Empresa, en concepte dels guardons lliurats en el marc del primer premi, segon premi i dos 
accèssits. 
 
3)    Comunicar el punt primer d’aquest acord al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics i el vicegerent de 
Recerca de la UAB, als efectes que siguin oportuns. 
 
4)    Comunicar el punt segons d’aquest acord al responsable del Programa Universitat-Empresa. 
  
Acord 18/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Modificació dels estatuts de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación 
(CCDUTI). 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist l’acord CE 24/2015, de data 27 de maig pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, en virtut del qual 
s’aprova “Sol·licitar la incorporació de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Associació Conferencia de Centros 
y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI) com a membre de ple dret de la mateixa, facultant al 



BOUAB Núm. 172 -  Abril / 2019     pàg. 8 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

rector perquè designi a la persona física que exercirà la representació de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
els òrgans de l’Associació.” 
 
Atès que en data 15 de març de 2018 els promotors de l’Associació van sol·licitar la inscripció de l’esmentada 
Associació, sota la denominació “Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de 
Traducción e Interpretación (AUNETI)”, en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior, la qual 
cosa va motivar un requeriment d’esmenes per part del Registre. 
 
Atès que no es va complimentar correctament el requeriment susdit, en data 5 de juny de 2018 la Responsable 
del Registre Nacional d’Associacions va resoldre tenir per desistida la petició. 
 
Atès que els promotors de l’Associació volen iniciar el procés d’inscripció registral, el proper 21 de març de 2019 
està previst celebrar l’Assemblea General de l’Associació on, entre d’altres, se signarà l’Acta Fundacional de 
l’esmentada associació i es confirmarà la modificació dels estatuts entre els quals està la modificació de la seva 
denominació per la de “Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de Traducción e 
Interpretación (AUNETI)”. 
 
Vist l’acord 31/2019 del Consell de Govern, de data 13 de març de 2019, en relació a l’acord de modificació dels 
estatuts de l’Associació Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI). 
 
Vist l’acord CE 41/2019, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 29 de març, en virtut del 
qual ACORDS informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Confirmar 
l’acord CE 24/2015, de data 27 de maig, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, i l’acord  d’incorporar 
la UAB  a la “Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de Traducción e 
Interpretación (AUNETI)” i aprovar la modificació dels seus estatuts d’acord amb el que consta en el document 1. 
2) Encarregar al secretari general de la UAB l’execució i el seguiment 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. 
 
Vist l’article 88.e) de la 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3. apartat a, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic 
  
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
1)    Confirmar l’acord CE 24/2015, de data 27 de maig, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social, i 
l’acord  d’incorporar la UAB  a la “Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones oficiales de 
Traducción e Interpretación (AUNETI)” i aprovar la modificació dels seus estatuts d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
 
2)     Encarregar al secretari general de la UAB l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
3)    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
   
Acord 19/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova 
informar favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost tal i com es va 
acordar en sessió plenària de 19 de desembre de 2018. 
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Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019 presentat per la 
Gerència (document 1). 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord Ce 34/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 29 de març, en virtut del qual 
es pren l’acord següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del 
pressupost de la UAB a 28 de febrer de 2019. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el 
seguiment del pressupost 2019 de la UAB, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB a 28 de 
febrer de 2019. 
 
Acord 20/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
  
Baixes d‘immobilitzat de la UAB corresponents a l’exercici 2018. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist que la rectora de la UAB informa amb data 24 d’abril de 2018 sobre les  baixes de l’inventari general de drets 
i béns de la UAB, en relació als béns mobles per valor inferior a 1.500 euros en casos de robatoris, 
deterioraments/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones (document 1). 
 
Vist l’article 89 apartat k de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204 i 208 dels Estatuts de la UAB pel que fa al patrimoni i a l’inventari de béns i drets de la UAB. 
 
Vist l’article 64.q) del Estatuts de la UAB pel que fa al procediment d’afectació i desafectació al domini públic dels 
béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord PLE 18/2015 pres pel Ple del Consell Social de 30 d’abril de 2015 en virtut del qual s’autoritza el/la 
rector/a a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 
euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o donacions a terceres persones, a proposta de la 
Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al Consell Social de totes les operacions portades 
a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 
 
Vist l’acord 023/2019 pres per la Comissió d’Economia i d’Organització, delegada del Consell de Govern de la UAB, 
de 6 de març de 2019. 
 
Vist l’acord CE 38/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 29 de març, en virtut del qual 
s’aprova: 1) La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB es dóna per assabentada de la baixa, en l’exercici 
2018, de l’inventari general de la UAB dels béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la baixa de l’inventari general 
de la UAB del béns mobles amb valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el punt primer d’aquest 
acord. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la baixa de l’inventari general de la UAB del béns mobles amb 
valor inferior a 1.500 euros, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
Acord 21/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2018. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist el tancament provisional del pressupost de la UAB finalitzat a 31 de desembre de 2018 (document 1). 
 
Vist que en aquest punt de l’ordre del dia s’informarà sobre la previsió de tancament del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici 2018. 
 
Vist l’acord CE 31/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 29 de març, en virtut del qual 
s’aprova el següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la previsió de tancament del 
pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2018. 2) Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre la 
previsió de tancament del pressupost de la UAB corresponent a l’exercici 2018. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat de la informació sobre la previsió de tancament del pressupost de 
la UAB corresponent a l’exercici 2018. 
  
Acord 22/2019, de 9 d’abril de 2019, del Plenari del Consell Social 
 
Nomenament de càrrec de la Comissió Acadèmica del Consell Social. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vistos els articles 24.1 i 28.1 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el Consell Social funciona en el Ple i les comissions específiques establertes en el reglament de 
funcionament i organització del Consell, que són les següents: Comissió Econòmica, Comissió Acadèmica, Comissió 
Societat-Universitat, Comissió Universitat-Empresa I Comissió Permanent. 
 
Vist que, d’acord amb el que estableix l’article 24.3 del reglament d’organització i funcionament del Consell Social, 
aquestes comissions són de caràcter mixt, és a dir, integrades per membres del Consell Social i per membres 
d’altres òrgans de govern. 
 
Vist l’acord PLE 51/2016 que en el seu punt estableix “Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la 
Comissió Acadèmica i de Qualitat, i la delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat, com a 
membres de la Comissió”. 
 
Vist l’acord PLE 51/2016 pres pel Ple del Consell Social reunit el 20 de juliol, en virtut del qual, entre d’altres, 
s’aprova que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica del Consell Social la ostentin el 
vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, i la delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la 
Qualitat, com a membres vocals de la Comissió. 
 
Vist que la figura de la Delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat passa a ostentar el 
càrrec Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
Aprovar que la representació de l’Equip de Govern en la Comissió Acadèmica del Consell Social que ostentava la 
delegada de la rectora per a la Programació Acadèmica i la Qualitat passi a ostentar-la la Comissionada de la 
rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 
 
 

I.2. Comissions del Consell de Govern 

 

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

  
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 038/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 26 de febrer 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 039/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la petició de creació de títol de diploma de postgrau que ha estat presentat a l'Escola de Postgrau, i després 
de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits 
per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l'article 64.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 les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació d’un nou títol de diploma de postgrau. 
Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

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 040/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de màsters i diplomes de postgrau 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. 
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Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans 
d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-
ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
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 Competència Digital Docent  
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis dels màsters propis 
següents: 
- Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional  
- Màster en Medicina Reproductiva Humana  
- Màster en Suports a la Inclusió Educativa i Social  
Tercer. Encarregar a la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 3.3. Informació sobre nous cursos d’especialització. 
  
Acord 041/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per 
la UAB per a la seva aprovació. 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre les propostes de cursos d’especialització. 
Vist l’article 306 de  l’esmentada normativa, que estableix que  les propostes de cursos d’especialització són 
aprovades per la Direcció de l’Escola de Postgrau i que la comissió del Consell de Govern amb competències sobre 
l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Considerar-se assabentada de l’aprovació dels cursos d’especialització. [Document] 
Segon. Encarregar a la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent el seguiment 
d’aquest acord. 
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 3.4. Proposta de modificació de l’article 3.3 de la Normativa econòmica i de dedicació acadèmica 
de la formació pròpia a la UAB. 
  
Acord 042/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent, de modificació de 
l’article 3.3 de la normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB. 
Atesa la necessitat d’adaptar l’article abans esmentat per tal de permetre que, de manera excepcional i en casos 
degudament justificats, la direcció de l’Escola de Postgrau pugui autoritzar que el professorat no permanent doctor 

https://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio_090419
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o no doctor assumeixi tasques de direcció o de coordinació de programes de màster i de diplomes de postgrau, 
sempre amb informe favorable de l'estructura bàsica de la universitat que presenti el programa d'estudis. 
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 modificació de l’article 3.3 de la normativa econòmica i de dedicació acadèmica 
de la formació pròpia a la UAB. 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 5.1. Modificació de memòria de mínor. 
  
Acord 043/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del pla d’estudis  del mínor 
en Traducció i Interpretació presentada per la Facultat de Traducció i d’Interpretació. 
Vista la necessitat de modificar el pla d’estudis del mínor abans esmentat per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
actuals. 
Vist l’article 15.3 del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa 
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves 
posteriors modificacions, que estableixen la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 
acadèmica dels ensenyaments de grau ha d’aprovar qualsevol modificació, desprogramació o extinció del pla 
d’estudis del mínor. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

  

Punt 6.1. Creació de títols de màster universitari. 
  
Acord 044/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol de Màster Universitari 
que ha estat presentada pel centre corresponent. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 
d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de segon cicle. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement sobre la creació del títol de màster universitari:  
• Economia Laboral / Labour Economics 
Segon.- Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 6.2. Aprovació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 045/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de memòries de màster universitaris presentades pels centres corresponents, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a 
la seva aprovació. 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de Màster Universitari. 
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, les memòries de màster universitari següents: 
• Economia Laboral / Labour Economics 
• Erasmus Mundus en Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global /Erasmus Mundus in Education 
Policies for Global Development (GLOBED)  
• Història Econòmica  
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 6.3. Modificació de la proposta de programació de Màster Universitaris als centres propis UAB per 
al curs acadèmic 2020-2021. 
  
Acord 046/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de modificació de l’oferta de programació dels màsters universitaris de la UAB per al curs 2020-
2021. 
Atesa la necessitat d’actualitzar l’esmentada proposta per tal d’incloure en la  programació docent del màsters per 
al curs 2020-2021 una nova proposta. 
 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Modificar l’oferta de programació de màsters universitaris de la UAB per al curs 2020-2021. 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer. 
Tercer.- Comunicar 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. Modificació del calendari academicoadministratiu del curs 2019-2020, per delegació del 
Consell de Govern. 
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Acord 047/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del Calendari acadèmic 
administratiu del curs acadèmic 2019-2020. 
Atesa la necessitat Atesa la necessitat d’adaptar el calendari acadèmic de la UAB del curs acadèmic 2019-2020 pel 
que fa a la incorporació d’un període extraordinari de matrícula dels mínors, així com a l’actualització dels períodes 
de tancament de l’aplicació de gestió acadèmica quant a la matriculació. 
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. 
Vist el calendari acadèmic de la UAB per al curs 2019-2020, aprovat pel Consell de Govern el 13 de març de 2019. 
Vista la delegació per modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020, establerta en l’acord 
16/2019, de 13 de març, del Consell de Govern.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Modificar el calendari acadèmic administratiu del curs 2019-2020. [Document] 
Segon. Encarregar el Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 7.2. Concessió de premis extraordinaris de titulació, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 048/2019, de 9 d'abril 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 les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar la concessió dels premis 
extraordinaris d’estudis de graus. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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 7.3. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus. 
  
Acord 049/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau. 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

https://www.uab.cat/doc/Modificacio-calendari-academicoadministratiu-2019-2020_090419
https://www.uab.cat/doc/concessio-premis-extraordinaris-titulacio_090419
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Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual 
disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

  

Punt 8. Aprovació de la convocatòria per a Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 
2019. 
  
Acord 050/2019, de 9 d'abril de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació de la convocatòria per a 
Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent.  
Atesa la voluntat de la UAB de donar suport al disseny i al desenvolupament de projectes d’innovació i de millora 
de la qualitat docent relacionats amb els estudis de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin 
propostes de millora transferibles a la comunitat universitària.  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar la convocatòria per a Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2019. [Document] 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
 

 

I.2.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 004/2019, de 11 d'abril de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 15 de febrer de 2019 
  

  

Punt 3. Convocatòria d'Ajuts a l'Estudi del curs acadèmic 2019-2020: 
  
Acord 005/2019, de 11 d'abril de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convalidacio-credits-Cicles-Formatius-Grau-Superior-graus_090419
https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convocatoriaProjectesInnovacioMilloraQualitatDocent_090419
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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 juliol 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 competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar el Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs 2019-2020, 
composta per les següents convocatòries: 
 
Estades de pràctiques (Document 1) 
Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a situacions d’emergència: Programa finestreta (Document 2) 
Convocatòria de beques Salari Ítaca-Banco Santander per a alumnes de Grau (Document 3) 
Convocatòria d’ajuts per estades i treballs de camp (Document 4) 
Convocatòria de beques diverses. (Document 5) 
 
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.2.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex  

  
Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 026/2019, de 10 d'abril de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 6 de març de 2019 
  

  

Punt 3. Proposta de model de distribució del pressupost per al doctorat. 
  
Acord 027/2019, de 10 d'abril de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

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.  
 
Atès que la Comissió de Doctorat va informar favorablement la proposta de model de distribució del pressupost pel 
doctorat en sessió de 14 de febrer de 2019. 
 
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. 

https://www.uab.cat/doc/Estades-de-practiques-11042019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-estudi-situacions-emergencia-Programa-finestretas-11042019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-beques-Salari-Itaca-Banco-Santander-alumnes-Grau-11042019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-ajuts-estades-treballs-camp-11042019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-beques-diverses-11042019
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la modificació del model de distribució del pressupost per al doctorat. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència 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 fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Resolució de la convocatòria d'ajuts per a la compra d'equips de protecció individual 2019. 
  
Acord 028/2019, de 10 d'abril 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 principis d'evitar 
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 data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de 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 
aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de data 14 de febrer de 2019. 
 
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 resolució de la convocatòria 02/2019 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI)  
per a l’any 2019 per import de 12.127,04€. [Document] 
SEGON.  Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  

Punt 5. Resolució de la convocatòria d'ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris 
de la UAB per a l'any 2019. 
  
Acord 029/2019, de 10 d'abril 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 principis d'evitar 
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 data 19 
de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria de preventiva. 
 
Vista la proposta de convocatòria 01/2019 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als 
laboratoris per a l’any 2019 aprovada per Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 14 de febrer de 
2019. 
 

https://www.uab.cat/doc/Proposta-model-distribucio-pressupost-doctorat-100419
https://www.uab.cat/doc/Resolucio-convocatoria-ajuts-compra-equips-proteccio-individual2019-100419
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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 resolució de la convocatòria 01/2019 per a la concessió d’ajuts per concessió d’ajuts destinats 
a millorar la prevenció de riscos als laboratoris per a l’any 2019 per import de 114.451,96€. [Document] 
SEGON. Destinar 127,04€ al finançament de  la compra d’equips de protecció individual (EPI), convocatòria 
02/2019,  per a l’any 2019. 
TERCER. Encarregar  a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
  

  

Punt 6. Aprovació de les modificacions de crèdit a 20 de març de 2019. 
  
Acord 030/2019, de 10 d'abril de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 20 de març de 2019. 
Vistos els acords de la Comissió d’Economia i Organització de 14 de febrer de 2019 i de 6 de març 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 per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar les modificacions de crèdit en  data  20  de març de 2019.[Document] 
SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 7.2. Pròrroga del Servei d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als 
usuaris dels Serveis informàtics. 
  
Acord 031/2019, de 10 d'abril de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 14 de març de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la 1ª pròrroga de la contractació número 9/2018 de servei 
d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris de serveis informàtics de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 

https://www.uab.cat/doc/Resolucio-convocatoria-ajuts-destinats-millorar-prevencio-riscos-laboratorisUAB2019-100419
https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-20marc2019-100419
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Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'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 a la primera pròrroga del  contracte número 
9/2018 de servei d’explotació i administració de sistemes i comunicacions i suport als usuaris de serveis 
informàtics de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Document] 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 7.3. Pròrroga dels serveis esportius al Servei d’Activitat Física. 
  
Acord 032/2019, de 10 d'abril de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat emès en data 14 de març de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus   d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la 2ª pròrroga de  la contractació número Consu-1/2016 de 
serveis esportius de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al 
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a la 2ª pròrroga del contracte número  Consu-
1/2016 de serveis esportius de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Document] 
SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el 
seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 7.4. Pròrroga de Transports de viatgers en autobús. 
  
Acord 033/2019, de 10 d'abril de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

https://www.uab.cat/doc/Prorroga-ServeiExplotacioAdministracioSistemesComunicacionsSuportUsuarisServeisInformatics-100419
https://www.uab.cat/doc/Prorroga-Serveis-Esportius-Servei-Activitat-Fisica-100419
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Vist el Certificat emès en data 14 de març de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la 2ª pròrroga de la contractació núm. 10/2016 de servei de 
transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al 
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent  a la 2ª pròrroga de la contractació núm. 
10/2016 de servei de transport de viatgers en autobús de la Universitat Autònoma de Barcelona. [Document] 
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. 

 

 

I.2.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 012/2019, de 24 d'abril de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 20 de febrer de 2019 
  

  

Punt 3. Informe favorable, si s’escau, de les sol·licituds de reconeixement d’activitat de recerca. 
  
Acord 013/2019, de 24 d'abril 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.   

https://www.uab.cat/doc/Prorroga-Transports-viatgers-autobus-100419
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts 
als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 
de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:  
  
Belén Pérez Fernández 
Carles Cristòfol Adell 
Aleix Barrera Corominas 
Gregorio Mentaberre García 
Idoia Codina i Torrella 
Martín Nicolás Buffa Dunat 
Francesc Padrós Bover 
 
SEGON.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions. 
 
TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Sol·licituds grups de recerca UAB. 
  
Acord 014/2019, de 24 d'abril de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que en sessió del Consell de Govern de data 2 de març de 2011 es va aprovar el text refós de la normativa 
de la UAB en matèria d’Investigació (TRI), el títol I del qual regula les estructures de recerca. 
  
Atès que en sessió del Consell de Govern de data 19 de març de 2015 es va aprovar la modificació dels articles 8, 
9, 10,11,12,13, 15, 17.1 i 18.1.c) del TRI i es va afegir una disposició transitòria quarta a l’esmentada normativa 
relativa, entre d’altres, a la composició i reconeixement dels grups de recerca.  
 
Atès que els investigadors que consten al document 1 han demanat ser reconeguts com a Grup de Recerca 
Singular sota la denominació [...].  
 
Vists els articles 9 i 11.3 del TRI que estableixen que les sol·licituds de reconeixements de Grups de Recerca 
Singulars requereixen un acord de la Comissió d’Investigació per tal d’aprovar, si escau, aquest reconeixement, 
motiu pel qual la presidenta sotmet a consideració les esmentades sol·licituds als membres de la Comissió.   
 
Vist l'article 16.1.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre els assumptes 
derivats de l’aplicació de les normatives aprovades en matèria d’investigació pel Consell de Govern, i interpretar i 
desenvolupar els aspectes no previstos, d’acord amb els principis generals establerts respecte d’aquesta qüestió.   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 

PRIMER.-  Aprovar el reconeixement dels següents Grups de Recerca Singular: 
 

IP NOM GRUP DEP/INST 

   

Judith SOLÉ 
RESINA 

Grup de Recerca per 
l'actualització del dret 
de la persona i familiar Departament de Dret Privat 
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Marta FUENTES 
AGUSTÍ 

Grup de Recerca 
Interdiciplinar en 
Pràctica docent 

Departament de Psicologia Bàsica, 
Evolutiva i de l'Educació 

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

  

Punt 5. Adscripcions i desascripcions de personal investigador a centres i/o instituts de recerca. 
  
Acord 015/2019, de 24 d'abril 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, segons redacció per acord del 
Consell de Govern de data 2 de març de 2011, segons els quals, l’adscripció de la recerca del personal acadèmic 
d’un departament de la UAB a una estructura de recerca pròpia haurà de ser informada favorablement per la 
Comissió 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 següents CERS/Instituts: 
 

Sol·licitant Departament / Centre d’Estudis 
i de Recerca 
- ORIGEN- 

Centre d'Estudis i de 
Recerca / Departament 

- DESTÍ- 

Adscripció 
recerca 

anterior a la 

sol·licitud 

Proposta de 
modificació 
d’adscripció 

d’acord amb 
la sol·licitud 

Origen Destí Origen Destí 

Gemma Manich 

Raventós 

Biologia Cel·lular, Fisiologia i 

Immunologia 
Institut de Neurociències 100% 0% 0% 100% 

Arnaldo Parra 
Damas 

Bioquímica i de Biologia 
Molecular 

Institut de Neurociències 100% 0% 0% 100% 

Clara Penas 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Institut de Neurociències 100% 0% 50% 50% 

Montserrat 
Solanas Garcia 

Biologia Cel·lular, Fisiologia i 
Immunologia 

Institut de Neurociències 100% 0% 50% 50% 

 
 
SEGON.-  Comunicar el presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència de Coneixements i elevar les 
actuacions a aquest perquè emeti la corresponent resolució i la notifiqui als interessats i òrgans escaients.  
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 6. Aprovació dels criteris interns de la convocatòria del programa Becas Iberoamérica Santander 
Investigación. 
  
Acord 016/2019, de 24 d'abril de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que el Banco Santander a convocat un procediment competitiu per la selecció de beneficiaris en el Programa 
Becas Santander Investigación. 
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Vista les bases de la convocatòria del Programa, en virtut de les quals, aquesta universitat ha de substanciar un 
procediment de priorització de 5 d’un conjunt de candidatures que li indiqui el propi Banco Santander (document 
1).   
 
Vist els criteris de priorització per la selecció dels 5 candidats a presentar per part de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (document 2).  
 
Vist l'article 16.1a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 14 de juliol de 2016, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon aprovar i resoldre les convocatòries 
d’ajuts de recerca. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització per la selecció dels 5 candidats en el marc del Programa de Becas 
Iberoamérica Santander Investigación en els termes del Document 2.  
 
SEGON.- Encarregar el vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

I.2.5. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 021/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprova l’acta de la sessió del dia 21 de febrer de 2019. 
  

  

Punt 3. Convocatòria d’una plaça de professorat agregat de l’oferta d’ocupació pública addicional del 
2017. 
  
Acord 022/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
Vista l’oferta d’ocupació pública addicional de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 27 de setembre 
de 2017 i publicada en el DOGC de 16 d’octubre de 2017. 
 
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. 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-criteris-interns-convocatoria-programaBecasIberoamericaSantander-240419


BOUAB Núm. 172 -  Abril / 2019     pàg. 25 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar una plaça de professorat agregat de l’oferta d’ocupació pública addicional del 2017 amb 
referència 2019/D/LD/CC/7 i destinació al Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia. 
[Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 4. Convocatòria d’una plaça de professorat agregat vinculada a la Unitat Docent del Parc Taulí, de 
l’oferta d’ocupació pública del 2017. 
  
Acord 023/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vist el decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre 
universitats i les institucions sanitàries. 
 
Vist el conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, d’1 de febrer de 
2011. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2017 aprovada per Consell de Govern en data 12 de juliol de 2017 i 
publicada en el DOGC de 9 d’agost de 2017. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar una plaça de professorat agregat vinculada a la Unitat Docent del Parc Taulí, de l’oferta 
d’ocupació pública del 2017, amb referència Al/19/335 i especialitat Medicina Intensiva.[Document] 

https://www.uab.cat/doc/convocatoria-placaprofessoratAgregat-OfertaOcupacioPublicaAdicional2017_040419
https://www.uab.cat/doc/convocatoria-placaprofessoratAgregat_040419
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Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 5. Convocatòria de concursos de professorat lector dins del programa Serra Húnter. 
  
Acord 024/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,2, i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  lector. 
 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de 16 de maig del 2017, pel qual s’aprova el Pla Serra  Húnter per al 
període 2016-2020, i es concreten les seves característiques i el conveni entre el Departament d’Empresa i 
Coneixement i les universitats públiques catalanes per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de 
professorat contractat en el període 2016-2020; i els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 22 de 
juny de 2017 i 27 d’octubre de 2017, sobre la contractació de personal docent i investigador Serra Húnter a les 
universitats públiques catalanes durant l’any 2017. 
 
Vistos els articles 52 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria de concursos de professorat lector dins del programa Serra Húnter.[Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 6. Convocatòria de concurs d’una plaça de professorat lector. 
  
Acord 025/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,2, i 49 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  lector. 
 
Vist l’article 142 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de lector. 
 
Vistos els articles 52 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
  

https://www.uab.cat/doc/convocatoria-concursosprofessoratlector-programaSerraHunter_040419
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria de concursos de professorat lector amb referència LEC 11/2019 i destinació al 
Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de les Ciències Socials.[Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 8. Aprovació del document “Avaluació intermèdia i estabilització del professorat lector”. 
  
Acord 026/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el document d’avaluació intermèdia i estabilització del professorat lector. 
 
 
Vista la conveniència de regular determinades situacions relatives al professorat lector. 
 
 
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.- Informar favorablement el document “Avaluació intermèdia i estabilització del professorat lector” 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’aquests acords. 
  

  

Punt 9. Aprovació del document “Incorporació a la UAB d’Investigadors amb un ERC Grant”. 
  
Acord 027/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el document “Incorporació a la UAB d’Investigadors amb un ERC Grant. 
 
 
Vista la conveniència d’incentivar la recerca a la UAB mitjançant mesures per incorporar de forma permanent a la 
nostra Universitat investigadors que hagin aconseguit projectes del Consell Europeu de Recerca (ERC). 
 
 
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.- Informar favorablement el document “Incorporació a la UAB d’Investigadors amb un ERC Grant,  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’aquests acords. 
  

  

Punt 11. Informació del desenvolupament de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar 
a la retribució addicional del tram docent autonòmic:  
11.1. Informació general de la convocatòria.  
11.2. Presentació, anàlisi i proposta d’acord de diverses situacions.  
11.3. Proposta de relació provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria del 2019. 
  
Acord 028/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 

https://www.uab.cat/doc/convocatoria-concursosprofessoratlector-040419
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Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent 
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió es facilitarà informació del desenvolupament de la convocatòria. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentats del desenvolupament general de la convocatòria, de l’actualització i actuació de 
les Comissions d’Avaluació i del procés de valoració.[Document] 
Segon.- Aprovar la proposta provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria del 2019. 
Tercer.- Encarregar al vicerector de Programació i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 12. Assumptes de tràmit. 
  
Acord 029/2019, de 4 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 13 de març de 2019, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la 
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense 
tenir vinculació laboral amb la universitat.   
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal 
Acadèmic informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Donar-se per assabentada del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes de febrer de 
2019 en les diverses modalitats previstes al Reglament de personal acadèmic.[Document] 
Segon. Encarregar al vicerector Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

  

https://www.uab.cat/doc/InformacioDesenvolupamentConvocatoriaAvaluacioActivitatDocentOptarRetribucioAddicionalTramAut-040419
https://www.uab.cat/doc/Assumptes-tramit-Collaboradors-docents-040419
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Punt 3. Convocatòria de concursos de places de professorat associat per al curs 2019-2020. 
  
Acord 030/2019, de 25 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 53 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i la Llei Orgànica 4/2007, de 
12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU). 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria de concursos de places de professorat associat per al curs 2019-2020. 
[Document]  
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 4. Convocatòria de concurs d’una plaça de càtedra laboral de promoció interna. 
  
Acord 031/2019, de 25 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 
establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1, 46 i 47 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  
catedràtic. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
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. 
 
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 
  

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-professorat-associat-per-curs2019-20-250419
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar  la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a una plaça de catedràtic laboral de 
promoció interna amb referència (Convocatòria 2018/D/LD/CC/8). [Document] 
Segon.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 5. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador predoctoral en 
Formació per al curs 2019-2020 
  
Acord 032/2019, de 25 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els 
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l’Estatut del personal investigador predoctoral en formació, Decret 103/2019, d’1 de març, publicat en el BOE 
de 15 de març de 2019. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar  la convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al 
curs 2019-2020. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 6. Convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al 
curs 2019-2020. 
  
Acord 033/2019, de 25 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 
per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concurs-unaplaca-catedra-laboral-promocio-interna-250419
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacioPersonalInvestigador-predoctoral-Forma-250419
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desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els 
contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
13 de març del 2019. 
 
Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar  la convocatòria de concursos per a la contractació de Personal Investigador postdoctoral per al 
curs 2019-2020. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 7. Modificació del cost per als departaments del PIF de convocatòries de la UAB (a partir del curs 
2019-2020) 
  
Acord 034/2019, de 25 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist Reial Decret 103/2019, d’1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del Personal Investigador Predoctoral en 
Formació (PIPF), publicat al BOE de data 15 de març de 2019 que preveu una nova regulació del PIPF la qual 
implica un increment del cost d’aquesta figura i la possibilitat (està per determinar si opcional o bé obligatòria) de 
prorrogar un quart any els contractes d’una durada de tres anys.  
 
Atès el que preveu l’article 7.3 de l’esmentat Reial Decret, pel que fa a la retribució d’aquests contractes i la 
remissió que es fa a la taula salarial recollida al Conveni Únic de personal laboral de  l’Administració General de 
l’Estat. 
 
Atès que l’increment de cost que impliquen aquestes mesures l’han d’assumir (al menys de moment) les 
universitats sense rebre recursos afegits, és a dir, amb el seu pressupost de capítol I. Atesa la situació, prou 
coneguda de tothom, del capítol I de la Universitat Autònoma de Barcelona, resulta inviable fer front a aquest 
increment de cost tot mantenint sense modificar la part que s’havia previst que assumirien els departaments per 
al curs 2019-20 i següents. 
 
Vista la conveniència de modificar el cost per als departaments del PIF de convocatòries UAB a partir del curs 
2019-2020 de conformitat amb l’annex adjunt. 
 
Vist l'article 18.4 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 març de 2013,  pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacioPersonalInvestigador-postdoctoral-curs2019-20-250419
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació del cost per als departaments del PIF de convocatòries UAB a partir del curs 2019-
2020. [Document] 
 
Segon.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 8. Informació i desenvolupament de la convocatòria d’avaluació de l’activitat docent per optar al 
tram docent autonòmic 
  
Acord 035/2019, de 25 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 
disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 
docent del professorat. 
 
Vist l'article 4 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord de la 
Comissió de Personal Acadèmic de 8 de febrer de 2012 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent 
de l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió es facilitarà informació del desenvolupament de la convocatòria. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la proposta provisional d’admesos i exclosos a la convocatòria del 2019.[Document] 
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 9. Afers de tràmit. 
  
Acord 036/2019, de 25 d'abril de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 13 de març de 2019, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la 
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense 
tenir vinculació laboral amb la universitat.   
 
Vist l'article 138.4 del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB que preveu que el vicerector de Personal 
Acadèmic informarà periòdicament a la Comissió de Personal Acadèmic dels nomenaments realitzats. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Donar-se per assabentada del reconeixement com a col·laboradors docents durant el mes de març de 
2019 en les diverses modalitats previstes al Reglament de personal acadèmic. [Document] 
Segon. Encarregar al vicerector Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 

https://www.uab.cat/doc/Modificacio-cost-departaments-PIF-convocatories-UAB-a-partir-2019-20-250419
https://www.uab.cat/doc/%09Informacio-desenvolupament-convocatoria-avaluacio-activitat-docent-optar-tramautonomic-250419
https://www.uab.cat/doc/Afersdetramit-colaboradorsdocents-250419
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I.2.6. Comissió de Qualitat 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 3. Aprovació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la UAB. 
  
Acord 001/2019, de 26 d'abril de 2019, Comissió de Qualitat 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació del Sistema de Garantia 
Interna de la Qualitat de la UAB  
 
Vist que l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va atorgar una valoració pos itiva del 
disseny dels Sistema de Garantia de Qualitat de la UAB, en el marc dels programa AUDIT, en data 23 de 
novembre de 2010. 
 
Vista la necessitat d’aprovar el Sistema de Garantia de Qualitat de la UAB. 
 
Vist l'article 24 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 de Qualitat, que estableix que li correspon aprovar el Sistema de Garantia Interna de 
la Qualitat-SGIQ de la UAB i les seves actualitzacions, per delegació del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat-SGIQ de la UAB, per delegació del Consell de 
Govern. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment del punt primer. 
 
TERCER. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

I.2.7. Comissió de Transferència de Coneixements i de Projectes Estratègics 
[tornar a l’índex] 

 
Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 004/2019, de 8 d'abril de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 18 de febrer de 2019 
  

  

Punt 3. Proposta de modificació a l’entrada al capital social de la spin-off Nanoligent. 
  
Acord 005/2019, de 8 d'abril de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Atès que en data 17 de gener de 2018 la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics va 
aprova (Acord 2/2018) el següent:  
 
‘Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 
capital social de l’empresa “NANOLIGENT, S.L.” pel nombre de participacions socials equivalents a 14.500 euros, a 
través de la subscripció de participacions socials en una ampliació de capital pendent de delimitar per part de 
l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes  establerts a l’informe 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-Sistema-Garantia-Interna-Qualitat-UAB.
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preliminar sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc (ANNEX 3 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-
ne a NANOLIGENT, S.L. la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient.   
 
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’. 
 
Atès que per acords de la Comissió Econòmica del Consell Social de 19 de febrer de 2018 (núm. CE 07/2018) i el 
Consell de Govern de 14 de març de 2018 van aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
el capital social de l’empresa NANOLIGENT, S.L.  
     
Vista la documentació que va servir de base per l’adopció de l’acord de participació de la UAB en el capital social 
de NANOLIGENT, S.L (documents 1 a 4 –DOCUMENTS CONFIDENCIALS-). 
 
Vist l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents pel qual es proposa el canvi en les condicions de l’entrada de la 
UAB en l’esmentada companyia (document 5 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-). 
  
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació segons redacció 
donada per l’Acord del Consell de Govern de 22 de juliol de 2014. 
 
El Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB eleva a la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, l’informe preliminar i realitza la  següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Modificar l’acord núm. 2/2018 del Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics en 
el sentit de modificar el seu contingut pel següent text literal: 
 
‘Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 
capital social de l’empresa “NANOLIGENT, S.L.”, a través de l’adquisició de participacions socials per import de 770 
€, equivalent al 1,3% - 1,4% del capital social per part de l’entitat instrumental creada amb aquesta finalitat 
(UABFIRMS, S.L.), reconeixent-ne a NANOLIGENT, S.L. la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient.   
 
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. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient.   
 
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 4. Proposta de d’entrada al capital social en l’empresa de nova creació ALLREAD MACHINE 
LEARNING TECHNOLOGIES, S.L. 
  
Acord 006/2019, de 8 d'abril de 2019 , Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes 
Estratègics 
 

Vista la sol·licitud presentada pel doctor Dimosthenis Karatzas dirigida al Vicerector d’Innovació i de Projectes 
Estratègics de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa de nova creació que ja existeix amb 
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la denominació “ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.” dedicada al desenvolupament d’una solució 
per les empreses que desitgin digitalitzar els seus processos manuals existents, millorar la seva eficàcia i reduir el 
temps de processament. 
 
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com 
l’adequació per a ser transferit a “ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.”  (document 1 –DOCUMENT 
CONFIDENCIAL-). 
 
Atesa la declaració d’intencions elaborada pel Parc de Recerca UAB derivat de l’anàlisi del projecte empresarial que 
fonamentà la sol·licitud dels promotors (document 2 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-) on es proposa la participació 
en el capital social de “ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.” mitjançant l’aportació de 90 €, 
representatius del 3 per 100 del capital social de la companyia. 
 
Atès que el comitè ad hoc es reuneix el 4 d’abril de 2019 el qual haurà d’emetre informe preliminar en què es 
valora la proposta presentada. 
 
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació segons redacció 
donada per l’Acord del Consell de Govern de 22 de juliol de 2014. 
 
El Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB eleva a la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics de la UAB, l’informe preliminar i realitza la  següent 
 

ACORDS 
 

Primer.- Emetre proposta favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 
capital social de l’empresa “ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.”, a través de l’adquisició de 
participacions socials per import de 90 euros, equivalent al 3 % del capital social per part de l’entitat instrumental 
creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes  establerts a l’informe preliminar sobre la proposta 
emesa per la comissió ad-hoc (ANNEX –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), reconeixent-ne a “ALLREAD MACHINE 
LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.” la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, respectant els condicionaments establerts pel comitè ad-hoc en sessió de 4 d’abril de 2019. 
 
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Consell Social i elevar les actuacions a aquest òrgan perquè pugui emetre, si 
escau, l’informe escaient.   
 
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. 
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II.  Convenis 

 

 
II.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 
 

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 

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

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
https://seuelectronica.uab.cat/convenis
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
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II.2. Expedients de convenis tancats aquest mes 
[tornar a l’índex] 

 

  
Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-18724-10640-Conveni ATM, 

UAB i Autocars Font SAU en relació 
al règim d'ús i accés dels béns i 

instal·lacions per a l'execució del 
contracte del projecte T-Mobilitat-

2017 

Aquest Conveni té com a objecte 

determinar el règim d'ús i d'accés dels 
béns i instal·lacions de l'operador 

Autocars R. Font, SAU a la Societat 
Contractista "Societat Catalana per a la 

Mobilitat, SA" (en endavant la Societat 
Contractista), o a qualsevol altra 

empresa que aquesta hagi pogut 
subcontractar, per a l'execució òptima 

del Contracte de col·laboració entre el 
sector públic i el sector privat del 

projecte T-Mobilitat per a la implantació 
d'un nou sistema tecnològic, tarifari i de 

gestió (expedient C-24/2012). 
 

Autocars R. Font SAU, 

Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

26-5-2017 

H1035-18746-10648-Convenio con 
la Universidad de Chile para 

gestionar la excedencia de la UAB 
del doctor Aris Daniilidis 

Establir un marc de col.laboració en el 
camp de la recerca fonamental i aplicada 

en matemàtiques i per potenciar la 
mobilitat del personal investigador del 

Departament de Matemàtiques de la 
UAB i el Departamento de Ingeniería 

Matemática de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la UCH, 

reforçant així els coneixements científics 
i el desenvolupament professional dels 

investigadors d'ambdós departaments. 
Concretament ha de servir per permetre 

que, a l’empar del que determina la Llei 

de la Ciència i la Tecnologia (article 
17.4), un professor del departament 

pugui gaudir d'una excedència temporal 
per tal de fer tasques de recerca 

científica en aquella universitat. 
 

Universidad de Chile, 
Universitat Autònoma de 

Barcelona 

8-9-2017 

H1035-29995-12408-Addenda al 
conveni de col·laboració docent 

entre la UAB i l'Institut de Ciència 
de Materials de Barcelona (ICMAB-

CSIC) per als cursos 2018-19 i 
2019-20 

 

Addenda del conveni de col·laboració 
docent amb l'ICMAB-CSIC signat el 19 

de setembre de 2018. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Institut de 

Ciència de Materials de 
Barcelona 

10-1-2019 

H1035-29996-12409-Contrato de 

colaboración en el programa 
Imagine Express 2019 

Se trata de un programa de innovación 

disruptiva en el sector MOBILE bajo la 
marca IMAGINE EXPRESS 2019. Dicho 

programa se realizará en colaboración 
con la BARCELONA MOBILE WORLD 

CAPITAL y se llevará a cabo del 22 de 
Febrero al 25 de Febrero de 2019. En 

dicho programa, 39 participantes, 
seleccionados de múltiples concursos de 

talento, desarrollaran aplicaciones 
móviles durante un viaje Barcelona-

Paris-Londres-Barcelona que realizan 
junto a un equipo de expertos y junto a 

un jurado que seleccionará los mejores 
proyectos. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Imagine Creativity Center, 

SL, Universitat Autònoma 
de Barcelona 

21-1-2019 
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Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-30091-12483-Conveni de 
col·laboració entre la UAB i l'IRTA 

per al reconeixement 

d'investigadors vinculats (IVU) a la 

Universitat (cursos 2018-19 i 
2019-20) 

 

Conveni de col·laboració entre la UAB i 
l'IRTA per al reconeixement 

d'investigadors vinculats (IVU) a la 

Universitat (cursos 2018-19 i 2019-20). 

 
 

 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Institut de 

Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries 

26-2-2019 

H1035-30314-12678-Addenda al 

conveni entre la UAB i el CVC de 5 
de desembre de 2018 

Addenda per incloure en el conveni de 

data 05.12.2018 les clàusules relatives a 
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 

Universitat Autònoma de 

Barcelona, Centre de Visió 
per Computador 

15-3-2019 

H1035-30337-12700-Segona 
pròrroga del conveni de 24 de juliol 

de 2017 entre la UAB i la UIB 
sobre aspectes acadèmics, de 

recerca i de gestió, en matèria dels 
estudis de l'Anatomia Humana 

Prorrogar pel curs 2019-2020 el conveni 
de col·laboració formalitzat en data 24 

de juliol de 2017 per la UAB i la UIB en 
aspectes acadèmics, de recerca i de 

gestió, en matèria dels estudis de 
l'Anatomia Humana. 

Universitat de les Illes 
Balears, Universitat 

Autònoma de Barcelona 

15-3-2019 

    
    
    

    
    

Internacionals    
Nom Abast Institucions Data de signatura 

5501 - Convenio marco con el  

Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Santa 

Cruz -Galápagos (Ecuador) 

Convenio marco Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 
de Santa Cruz -Galápagos 

(Ecuador) 

19/12/2018 

5510 - University of Glasgow, 

Aarhus University, Tilburg 
University University of 

Wroctawski, University of British 
Columbia  

Erasmus Mundus Joint Master 
Degree - Children's Literature, 

Media and Culture 

Erasmus Mundus Joint Master Degree - 

Children's Literature, Media and Culture 

University of Glasgow, 

Aarhus University, Tilburg 
University University of 

Wroctawski, University of 
British Columbia 

17/1/2019 

5527 - Leiden University 
Agreement between UAB, FUAB 

and Leiden University 

Agreement between UAB, FUAB and 
Leiden University 

Leiden University,FUAB 13/2/2019 

5528 - The Arab Academy for 

Science, Technology and Maritime 
Transport (Egypt) (Egipte-Egipto) 

Consultancy agreement 

Consultancy agreement The Arab Academy for 

Science, Technology and 
Maritime Transport (Egypt) 

(Egipte-Egipto) 

2/4/2019 

5506 - Indiana University 

McKinney School of Law (USA - 

Estats Units) Letter of Intend 

Letter of Intend Indiana University 

McKinney School of Law 

(USA - Estats Units) 

3/4/2019 
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III.  Nomenaments  

i cessaments 

 

 
III.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

III.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual nomena la senyora Josefina Sala Roca coordinadora 
del Màster Universitari de Recerca en Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 
d’abril de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual nomena la senyora Carlota Poschenrieder Wiens 
coordinadora del Màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals de la Facultat de Biociències, amb efectes 
del dia 15 de novembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 d’abril de 2019, per la qual nomena el senyor Cèsar Carreras coordinador del 
Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 d’abril de 2019, per la qual nomena el senyor David Roas Deus coordinador del 
Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del 
dia 1 d’abril de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual es nomena el senyor Miguel Ángel 
García Cestona sotscoordinador d’Estudis del Màster Interuniversitari en Gestió, Organització i Economia de 
l’Empresa (MMOBE) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 
 

III.1.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual el senyor Jordi Pàmies Rovira cessa com a 
coordinador del Màster Universitari de Recerca en Educació de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 
31 de març de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual s’anul·la la resolució de data 9 de gener de 2019 per 
la qual la senyora Carlota Poschenrieder Wiens cessa com a coordinadora d’Estudis del Màster de Biologia i 
Biotecnologia Vegetal i coordinadora d’Estudis de Doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal de la Facultat de 
Biociències, amb efectes 31 de desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual la senyora Carlota Poschenrieder Wiens cessa com a 
coordinadora d’Estudis del Màster de Biologia i Biotecnologia Vegetal i coordinadora d’Estudis de Doctorat en 
Biologia i Biotecnologia Vegetal de la Facultat de Biociències, amb efectes 14 de novembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual la senyora Carlota Poschenrieder Wiens cessa com a 
coordinadora del Màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals de la Facultat de Biociències, amb efectes 
31 de desembre de 2018. 
 
Resolució de la rectora, de 29 d’abril de 2019, per la qual el senyor Ermengol Gassiot Ballbé cessa com a 
coordinador del Grau en Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 de març de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 29 d’abril de 2019, per la qual el senyor Antonio Penedo Picos cessa com a 
coordinador del Màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals i coordinador del Doctorat en Teoria 
de la Literatura i Literatura Comparada de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 31 de març de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual el senyor Joan Lluís Capelleras 
Segura cessa com a sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de 
la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 31 de desembre de 2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual la senyora Rosalía Gallo Martínez 
cessa com a sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa, amb 
efectes 31 de desembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual el senyor Joan Llonch Andreu cessa 
com a sotscoordinador d’Estudis del Màster en Màrqueting de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 31 de 
desembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual la senyora Claudia Jiménez Cortés 
cessa com a coordinadora Concurs Penal Internacional de la Facultat de Dret, amb efectes 15 de gener de 2019. 

 
 

III.2. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 

III.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 d’abril de 2019, per la qual nomena el senyor Enrique Claro Izaguirre 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de la Facultat de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular, amb efectes del dia 1 d’abril de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 10 d’abril de 2019, per la qual designa el doctor Vicent Borrás Català, secretari del 
Departament de Sociologia, com a director en funcions d’aquest Departament durant aquest període d’absència de 
la doctora Fernández Mostaza, amb els mateixos efectes que comporta el càrrec de director del Departament, amb 
efectes del dia 5 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’abril de 2019, per la qual es nomena la senyora Gema Rubio 
Carbonero coordinadora Simposi Joves Investigadors del Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de 
l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual es nomena la senyora Roser Tolrà 
Pérez coordinadora del Doctorat Biologia i Biotecnologia Vegetal del Departament de Biologia Animal, de Biologia 
Vegetal i d’Ecologia, amb efectes del dia 15 de novembre de 2018. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual es nomena la senyora Mercè Díez 
Jiménez vicedirectora de Professorat del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, amb efectes del dia 11 
de març de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 d’abril de 2019, per la qual es nomena la senyora Maria de les 
Neus González Monfort coordinadora del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials del 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 15 de 
setembre de 2018. 
 
 

III.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 d’abril de 2019, per la qual el senyor José Miguel Lizcano de Vega cessa com a 
coordinador de la Unitat de Bioquímica de la Facultat de Medicina del Departament de Bioquímica i de Biologia 
Molecular, amb efectes 31 de març de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 10 d’abril de 2019, per la qual deixa en suspens el nomenament de la doctora 
María Esther Fernández Mostaza com a directora del Departament de Sociologia durant el període de la seva 
absència per causa de malaltia fins a la seva reincorporació. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 d’abril de 2019, per la qual el senyor Antoni Santisteban 
Fernández cessa com a coordinador del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials del 
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 14 de setembre de 
2018. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’abril de 2019, per la qual la senyora Laura Cervi cessa com a 
vicedirectora d’Investigació del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 4 de 
febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’abril de 2019, per la qual el senyor Miguel Enrique Pérez 
Quintanilla cessa com a vicedirector de Relacions amb els Mitjans i Emprendiment del Departament de Periodisme 
i de Ciències de la Comunicació, amb efectes 4 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’abril de 2019, per la qual el senyor José Manuel Pérez 
Tornero cessa com a coordinador de Tercer Cicle del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, 
amb efectes 4 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 24 d’abril de 2019, per la qual la senyora Cristina Pujol Ozonas 
cessa com a vicedirectora d’Activitats i Pràctiques de Periodisme del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes 4 de febrer de 2019. 
 
 

III.3. Instituts universitaris    
[tornar a l’índex] 

 

III.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual nomena la senyora Pilar Carrasquer Oto directora de 
l’Institut d’Estudis del Treball (IET). 
 
 

III.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual el senyor Antonio Martín Artiles cessa com a director 
de l’Institut d’Estudis del Treball (IET). 
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IV.  Convocatòries  

i resolucions de places 

 

 
IV.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

IV.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2019, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7853, de 12 d’abril de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: AL/19/264 

Identificador de la plaça: AAG00188 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 

Àrea de coneixement: Fisiologia 

Perfil docent: Fisiologia Mèdica I 

Perfil investigador: 
Fisiopatologia i teràpia molecular de lesions 
traumàtiques d’arrels espinals 

 
Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2019, per la qual es convoca una plaça de professorat ajudant 
doctor/lector en règim de contracte laboral temporal, segons es detalla (DOGC núm. 7853, de 12 d’abril de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Referència: LEC11/2019 

Identificador de la plaça: ALE00234 

Categoria de la plaça: Lector o lectora 

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

Àrea de coneixement: Didàctica de la llengua i de la literatura 

Perfil docent: Didàctica de la llengua i de la literatura 

 
Resolució de la rectora, de 5 d’abril de 2019, per la qual es convoquen els processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 
7853, de 12 d’abril de 2019): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-7059 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació 
Audiovisual 

Àmbit de coneixement: 
Publicitat i relacions públiques / Advertising and 
public relations 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7060 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Empresa 

Àmbit de coneixement: Empresa / Business 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7061 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental 
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adscrita: 

Àmbit de coneixement: 
Interpretació de conferències: Anglès a Espanyol i 
Espanyol a Anglès / Conference interpreting: 
English/Spanish and Spanish/English 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7062 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Àmbit de coneixement: 
Didàctica de les ciències experimentals / Didactics 
of experimental sciences 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7063 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

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

Àmbit de coneixement: 
Didàctica de les ciències socials / Didactics of social 
sciences 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7064 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Economia i Història Econòmica 

Àmbit de coneixement: 
Fonaments de l’anàlisi econòmica / Fundamentals 
of econmic analysis 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7065 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 

Àmbit de coneixement: 
Història del dret i de les institucions / History of law 
and institutions 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7066 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Ciències Morfològiques 

Àmbit de coneixement: 
Anatomia i embriologia humana / Human anatomy 
and embriology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7067 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Àmbit de coneixement: Immunologia / Immunology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7068 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Ciència Animal i dels Aliments 

Àmbit de coneixement: 
Nutrició i Bromatologia / Nutrition and food 
Sciences 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7069 
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Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Geologia 

Àmbit de coneixement: Paleontologia / Paleontology 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7070 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Pedagogia Aplicada 

Àmbit de coneixement: 
Mètodes d’investigació i diagnòstic en educació / 
Research methods and educational diagnosis 

 

Referència de concurs: UAB-LE-7071 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està 
adscrita: 

Pedagogia i Sistemàtica Social 

Àmbit de coneixement: 
Teoria i història de l’educació / Theory and history 
of education 

 
Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 5 d’abril 
de 2019, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una plaça d’agregat o agregada en règim de 
contracte laboral per ocupar plaça assistencial vinculada a la Corporació Sanitària Parc Taulí, segons es detalla 
(DOGC núm. 7853, de 12 d’abril de 2019): 
 

Nombre de places: 1 

Identificador de la plaça: AAG00430 

Referència: AL/19/335 

Categoria de la plaça: Professor agregat 

Àrea: Medicina 

Especialitat: Medicina Intensiva 

Departament: Medicina 

Categoria assistencial: Facultatiu especialista 

Perfil docent: Fisiopatologia 

Perfil investigador: 
Recerca en insuficiència respiratòria i infeccions en 
el pacient crític 

Destí: Hospital Parc Taulí 

 
 

IV.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 4 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat el Programa 
Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7854, de 15 d’abril de 2019): 
 

Referència: AL/18/350 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Fisiologia 

Departament al qual està 
adscrita: 

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia 

Perfil docent: Fisiologia animal comparada i ambiental 

Perfil investigador: 
Immunologia de peixos i desenvolupament de 
vacunes per aqüicultura 

 
Resolució de la rectora, de 9 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació de tres places de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7858, 
de 23 d’abril de 2019): 
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Referència: UAB-LE-527 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Empresa 

Àmbit de coneixement: Empresa 

Adjudicació: Florina Raluca Silaghi 

 

Referència: UAB-LE-528 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Empresa 

Àmbit de coneixement: Empresa 

Adjudicació: Andreu Turró Sol 

 

Referència: UAB-LE-529 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Empresa 

Àmbit de coneixement: Empresa 

Adjudicació: Deserta 

 
Resolució de la rectora, d’11 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7859, de 24 d’abril 
de 2019):  
 

Referència: UAB-LE-606 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Genètica i Microbiologia 

Àmbit de coneixement: Genètica 

Adjudicació: Susana Pastor Benito 

 
Resolució de la rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7870, 
de 8 de maig de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-601 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Àmbit de coneixement: Publicitat 

Adjudicació: Celia Andreu Sánchez 

 
Resolució de la rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7870, de 8 de maig de 2019): 
 

Referència: AL/19/373 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Antropologia social 

Departament al qual està 
adscrita: 

Antropologia Social i Cultural 

Perfil docent: Antropologia econòmica 

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

Adjudicació: Hugo Valenzuela Garcia 

 
Resolució de la rectora, de 24 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7870, de 8 de maig de 2019): 
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Referència: AL/19/378 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Didàctica de la matemàtica 

Departament al qual està 
adscrita: 

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Perfil docent: Aprenentatge de les matemàtiques i currículum 

Perfil investigador: 
Didàctica de la matemàtica, coneixements i 
competències professionals de professorat de 
matemàtiques 

Adjudicació: Edelmira Rosa Badillo Jiménez 

 
Resolució de la rectora, de 24 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, destinada a personal investigador doctor que hagi finalitzat 
elPrograma Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3, segons es detalla (DOGC núm. 7871, de 9 de maig de 
2019): 
 

Referència: AL/19/386 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 

Departament al qual està 
adscrita: 

Física 

Perfil docent: Ciència de materials 

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

Adjudicació: Eva Maria Pellicer Vilà 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 25 d’abril de 
2019, per la qual es nomena al senyor Salvador Benito Vales catedràtic d’Universitat, del Departament de 
Medicina, en l’àrea de coneixement de medicina, de l’especialitat d’urgències, amb destinació a l’Hospital de la 
Santa creu i Sant Pau (BOE núm. 123, de 23 de maig de 2019). 
 
Resolució de la rectora, de 26 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7877, de 17 de maig de 2019): 
 

Referència: AL/19/357 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Bioquímica i biologia molecular 

Departament al qual està 
adscrita: 

Bioquímica i Biologia Molecular 

Perfil docent: Biofísica i biomecànica 

Perfil investigador: 
Biofísica estructural i computacional i canals 
potencials del receptor transitori 

Adjudicació: Alejandro Perálvarez Marín 

 
Resolució de la rectora, de 29 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7877, de 17 de maig de 2019): 
 

Referència: AL/19/368 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Didàctica de les ciències experimentals 

Departament al qual està 
adscrita: 

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 
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Perfil docent: Didàctica de les ciències experimentals 

Perfil investigador: 
Didàctica de les ciències experimentals, indagació 
en educació científica 

Adjudicació: Anna Marbà Tallada 

 
Resolució de la rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 7877, 
de 17 de maig de 2019): 
 

Referència: UAB-LE-602 

Nombre de places: 1 

Categoria:  Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 

Àmbit de coneixement: Comunicació audiovisual 

Adjudicació: Maria José Masanet Jorda 

 
 
 

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

 

IV.2.1. Convocatòries  
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’1 d’abril 
de 2019, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de tècnic/a 
mitjà/ana, segons es detalla: 
 

Codi Grup CLT Destinació Horari 

L00891 2 L Departament de Genètica i de Microbiologia 
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 9 
d’abril de 2019, per la qual es convoca concurs públic d’una plaça de director/a tènci/a (personal laboral grup 1) 
segons es detalla: 
 

Denominació: Director/a tècnic/a 

Grup: 1 

Complement: F 

Destinació: Servei d’Anàlisi Química 

Tipologia de contracte: Indefinit 

Horari: De 9:00 a 17:30 hores 

 
 
 

IV.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’1 
d’abril de 2019, per la qual es resol la convocatòria de 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) amb destinació a la Biblioteca de 
Comunicació i Hemeroteca General de l’Administració de Centre de Ciències de la Comunicació, 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 3 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Elena Pedreira Vidal, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01277 de secretària de Direcció, de l’Àrea de Personal 
Acadèmica i Nòmines. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Persona d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Pilar López 
Sánchez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02193 d’administrativa responsable, de la 
Gestió Econòmica de l’Administració de Medicina. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Manuela Domínguez 
Camino, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F00103 d’administrativa responsable, de la 
Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de Relacions Internacionals. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María del Carmen 
Hidalgo Moya, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01187 d’administrativa responsable, de 
la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor Manuel Rodríguez Abad 
a Serveis a la Comunitat – Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Javier Angles Moliner, 
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F08077 d’administratiu responsable, de l’Institut de 
Neurociències (IN) – Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María Dolores García 
Lucena, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F03685 d’administrativa responsable, de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) – Administració de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Aser Clavero Roluy, 
funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01269, d’administratiu especialista responsable de 
tarda, de la Unitat Docent Parc Taulí – Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 3 d’abril de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats d’adjunt del SLiPI de la Facultat de Ciències, al senyor Antonio Paredes Cano, fins a la incorporació 
del titular de la plaça. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 d’abril de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, amb efectes del dia 1 d’abril 
de 2019 fins el dia 30 d’abril de 2019, en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora de 8 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Dolores Moreno 
Montoro, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05031, d’administrativa especialista 
responsable de tarda, de la Unitat Tècnica de Doctorat - Administració d'Espais de la Zona Cívica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Teresa Domingo 
Arcas, com a tècnica especialista laboral (LG3L), per ocupar la plaça L00045 a la Unitat d'Arxiu General i Oficina 
d'Assistència en Matèria de Registre - Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 d’abril de 2019, per la qual s’adscriu, provisionalment, a la senyora María Jesús Castresana 
González, administrativa especialista, amb destinació a la Biblioteca de Ciències Socials – Administració de Centre 
de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 d’abril de 2019, per la qual es denega la sol·licitud del senyor Luis Moral Moral d’incorporació a la 
Universitat Autònoma de Barcelona per accedir a cobrir substitucions d’auxiliar de serveis. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 8 d’abril de 2019, per la qual es destina amb caràcter definitiu, a la senyora Manuela Romero 
Chaves, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F06011, d’administrativa responsable, de 
l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí" (IBB) - Administració de Medicina. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 9 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Vanesa Leo López, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F04759, d’administrativa especialista, a la Unitat de 
Gestió de Recursos - Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 9 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora María Lourdes 
Larramona Carrera, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02561 d’administrativa 
especialista, a la Unitat de Gestió de Recursos - Àrea de Gestió de la Recerca. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 9 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Susana Gabardos 
Iturralde, funcionària de l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F01831 d’administrativa especialista, a la 
Gestió Econòmica del Servei d'Activitat Física. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 9 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria del Carmen 
Valero Rodríguez, funcionària de l’escala administrativa (C1), per ocupar la plaça F01739 d’administrativa 
especialista, de la Unitat Docent de Sant Pau - Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 9 
d’abril de 2019, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
cap d’Unitat (personal laboral grup 1), amb destinació a la Unitat de Programació i Acreditació Universitària de 
l’Oficina de Qualitat Docent i s’atorga la plaça a la senyora Núria Marzo Cabero. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 10 
d’abril de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala 
de gestió (subgrup A2), segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestor/a acadèmic/a amb destinació a la Gestió Acadèmica –Administració de Centre 
de Veterinària, a la senyora Concepció Palazón Aviñó. 

 
2. Adjudicar la plaça de gestor/a departamental amb destinació al Departament de Biologia Cel·lular, de 

Fisiologia i d’Immunologia – Administració de Centre de Medicina, al senyor Ernesto Castaños Moreno. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antonio Ventura Guarro, 
personal laboral que ocupa la plaça L00691, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i 
Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Francisco Javier Aragon 
Minguell, personal laboral que ocupa la plaça L02519, adjunt, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i 
Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Joaquim Maria Vallve Cordomi, 
personal laboral que ocupa la plaça L08321, tècnic superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Cultura en 
Viu de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Jesús Ruiz Justo, 
personal laboral, que ocupa una plaça d’auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i Punt 
d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Lacruz Casado, personal 
laboral que ocupa plaça L05149, tècnic mitjà, la qual passa a estar adscrita al Servei de Publicacions de 
l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Gloria Zapater Franch, 
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personal laboral que ocupa la plaça L08481, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de 
Cultura en Viu de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Iban Esteve Pladevall, personal 
laboral que ocupa la plaça L08393, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Cultura en Viu 
de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Carla Estevan Esteban, 
personal laboral que ocupa la plaça L06921, tècnica especialista d'activitats, la qual passa a estar adscrita a la 
Unitat de Dinamització Comunitària de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Marta Rabasa López, 
personal laboral que ocupa plaça L02415, tècnica superior, la qual passa a estar adscrita al Servei de Publicacions 
de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Ester Arana Massana, 
personal laboral que ocupa plaça L00659, tècnica superior, la qual passa a estar adscrita al Servei de Publicacions 
de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Xavier Alejandre Casanova, 
personal laboral que ocupa la plaça L06923, tècnic especialista d'equipaments, la qual passa a estar adscrita a la 
Unitat de Dinamització Comunitària de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Neus Elvira Sola, personal 
laboral que ocupa plaça L00121, auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i Punt 
d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Marc Roger Bria Ramírez, 
personal laboral, que ocupa plaça L08335, tècnic mitjà, la qual passa a estar adscrita al Servei de Publicacions de 
l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Nuria Nebrera Navas, 
funcionària de l’escala administrativa que ocupa la plaça F01835, coordinadora administrativa, la qual passa a 
estar adscrita al Servei de Publicacions de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Carrie Romero Gómez, 
personal laboral que ocupa la plaça L08459, tècnica especialista, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de 
Dinamització Comunitària de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Marcia Cistero Saludes, 
personal laboral que ocupa la plaça L08227, tècnica superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Cultura 
en Viu de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Bernat Rodríguez Clanxet, 
personal laboral que ocupa plaça L00647, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i 
Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Soledad Sanahuja 
Gavalda, funcionària de l’escala administrativa que ocupa la plaça F04285, administrativa responsable, la qual 
passa a estar adscrita a la Secretaria de la Rectora del Gabinet 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 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Pablo Guillermo Gallegos Riera, 
personal laboral que ocupa la plaça L08243, tècnic superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Web de 
l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jaime Llaudet Pallise, personal 
laboral que ocupa plaça L03725, cap de Suport Logístic i Punt d’Informació, la qual passa a estar adscrita al 
Suport Logístic i Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Emilia Pagés Buisán, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F02469, administrativa, la qual passa a estar adscrita a 
l’Observatori per a la Igualtat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Xavier Saura Alcañiz, personal 
laboral que ocupa plaça L03769, d’adjunt, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i Punt d’Informació del 
Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Joan Carles Marset Caus, 
personal laboral que ocupa plaça L00651, cap de Servei, la qual passa a estar adscrita al Servei de Publicacions de 
l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor David Sirvent Maza, personal 
laboral que ocupa la plaça L00227, responsable tècnic, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Cultura en Viu 
de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antoni Jesús Moscoso Ramírez, 
personal laboral que ocupa la plaça L04463, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de 
Cultura en Viu de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Jennifer Moreno Ruz, 
personal laboral que ocupa plaça L00113 d’auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i 
Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Josep M. Sanso de Castellar, 
personal laboral que ocupa plaça L00667, cap d'Unitat Tècnica, la qual passa a estar adscrita al Servei de 
Publicacions de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual Adaptar el nomenament de la senyora Mónica Llibre Moya, personal 
laboral que ocupa la plaça L04465, tècnica especialista, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Cultura en Viu 
de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Mas Rueda, personal 
laboral que ocupa plaça d’auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i Punt d’Informació 
del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Francisco Javier Rodríguez 
Fernández, personal laboral que ocupa plaça d’auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i 
Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ricard Gázquez Pérez, personal 
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laboral que ocupa la plaça L08249, tècnic superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Cultura en Viu de 
l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Laura Duarte Campderros, 
personal laboral que ocupa la plaça L05425, tècnica superior en matèria d'igualtat, la qual passa a estar adscrita a 
l’Observatori per a la Igualtat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jesús Maria Badia i Masgrau, 
personal laboral que ocupa la plaça L08213, tècnic superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Cultura en 
Viu de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Montserrat Ochagavia 
Sánchez, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01853 de secretària de direcció, la qual passa 
a estar adscrita a la Direcció de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Ana Valencia Veloso, personal 
laboral que ocupa la plaça L03177, responsable tècnica, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Dinamització 
Comunitària de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Nuria Mateos Caso, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01839, administrativa responsable, la qual passa a 
estar adscrita al Servei de Publicacions de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Enrique Fullola Rodríguez, 
personal laboral, que ocupa plaça L02497, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita al Servei de 
Publicacions de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Jose Fernández San 
Millán, personal laboral, que ocupa la plaça L00119 d’auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita al Suport 
Logístic i Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Francesc Xavier Tortajada 
Estruch, personal laboral, que ocupa plaça L00669, ajudant de producció, la qual passa a estar adscrita al Servei 
de Publicacions de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Mercè Ribes Castells, 
administrativa interina de suport projectes, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Promoció – Punt 
d’Informació i Atenció a l’Usuari de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Francisco Javier García García, 
personal laboral que ocupa la plaça L02767 d’auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita al Suport Logístic i 
Punt d’Informació del Rectorat de l’Administració de Serveis i Projectes Específics. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Rafael Requena Valiente, 
personal laboral que ocupa la plaça L05453, tècnic mitjà, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Mobilitat de 
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Purificación Motta Dolcet, 
funcionària de l’escala de gestió, que ocupa la plaça E01039, secretària de la rectora, la qual passa a estar 
adscrita a la Secretaria de la Rectora del Gabinet 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 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Virginia Gómez Vilarchao, 
funcionària de l’escala administrativa que ocupa la plaça F04083, secretària de direcció, la qual passa a estar 
adscrita a la Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eva Maria Jiménez Rovira, 
personal laboral, que ocupa la plaça L06027, responsable de projectes, la qual passa a estar adscrita a la Direcció 
del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Luna Santana Aguilar, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01051, coordinadora administrativa, la qual passa a 
estar adscrita a la Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Juan Belmonte Lorente, personal 
laboral que ocupa la plaça L00111, xofer, la qual passa a estar adscrita a la Secretaria de la Rectora del Gabinet 
del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Sílvia Altafaja Vela, 
funcionària de l’escala tècnica, que ocupa la plaça F05569, responsable de projectes, la qual passa a estar adscrita 
a la Direcció del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Montserrat Morate Lafuente, 
funcionària de l’escala administrativa que ocupa la plaça F01047, secretària de la direcció, la qual passa a estar 
adscrita a la Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Joffre Carrera Ferrer, personal 
laboral que ocupa la plaça L05091, tècnic superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat Tècnica d’Estudis del 
Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Carles Hernández Puerto, 
personal laboral que ocupa la plaça L00009, cap d’unitat, la qual passa a estar adscrita a la Unitat Tècnica 
d’Estudis del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Marta Vaque Fernández, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F02615, administrativa especialista, la qual passa a estar 
adscrita a la Unitat de Promoció – Punt d’Informació i Atenció a l’Usuari de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Guillemot Marcet, personal 
laboral que ocupa la plaça L00373, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita a la Unitat d’Audiovisuals i 
Multimèdia de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antonio Márquez Pérez, personal 
laboral que ocupa la plaça L00061, xofer, la qual passa a estar adscrita a la Secretaria de la Rectora del Gabinet 
del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Beatriz Cañete Ramírez, 
personal laboral, que ocupa la plaça L03763, responsable d’àmbit, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de 
Promoció – Punt d’Informació i Atenció a l’Usuari de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Assumpció Espadalé 
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Reballi, personal laboral que ocupa la plaça L00003, cap de Gabinet, la qual passa a estar adscrita a la Direcció del 
Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Irene Real Merino, 
funcionària de l’escala administrativa que ocupa la plaça F01049, secretària de direcció, la qual passa a estar 
adscrita a la Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Teresa Calvo Alcañiz, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F06061, secretària de direcció, la qual passa a estar 
adscrita a la Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Carmen Reyes Valdes, 
personal laboral, auxiliar de serveis, la qual passa a estar adscrita a l’Equip de Suport Transversal de l’Àrea de 
Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual es modifica el lloc de treball d’administrativa responsable F04755, 
que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Carolina Segura Tarragona, funcionària de l’escala 
administrativa, amb destinació a la Unitat d’Obres, Inversions i Manteniment - Àrea de Serveis Logístics i 
d'Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Eugenia Sanz Planas, 
personal laboral que ocupa la plaça L08307, tècnica superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Web de 
l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Nicolas Ruiz Blas, personal 
laboral que ocupa la plaça L08461, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Web de l’Àrea 
de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Eulalia Amadas Simon, 
personal laboral, que ocupa la plaça L05089, tècnica superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat Tècnica 
d’Estudis del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Xavier Real Gutiérrez, funcionari 
interí de l’escala administrativa, plaça que passa a estar adscrita a la Unitat de Web de l’Àrea de Comunicació i 
Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Iolanda Calvo Urgell, 
personal laboral, que ocupa la plaça L04467, tècnica superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Web de 
l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Judith Muñoz Calvo, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01037, administrativa responsable, la qual passa a 
estar adscrita a la Secretaria de la Rectora del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Corredera Hidalgo, 
funcionària de l’escala administrativa que ocupa la plaça F02609, secretària de la direcció, la qual passa a estar 
adscrita a la Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Mercè Pi Palau, 
funcionària de l’escala de gestió, que ocupa la plaça F01129, responsable d’àmbit, la qual passa a estar adscrita a 
la Unitat de Web de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Juan García Gascon, funcionari 
interí de l’escala administrativa, plaça que passa a estar adscrita a la Unitat de Promoció – Punt d’Informació i 
Atenció a l’Usuari de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril d 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Ana Garcia Duran, funcionària 
de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01059, secretària de la direcció, la qual passa a estar adscrita a la 
Secretaria de l’Equip de Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Rosa Maria Sobrino Franco, 
funcionària interina de l’escala administrativa, plaça que passa a estar adscrita a la Secretaria de l’Equip de 
Govern del Gabinet del Rectorat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball 
d’administrativa, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Maria José Prieto Manent, funcionària de 
l’escala administrativa adscrita, al Servei Assistencial de Salut. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Rosa Maria Marín Moreno, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04673, administrativa, la qual passa a estar adscrita a 
la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Concepción Palazón 
Aviñó, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01635, de gestora acadèmica amb destinació a la 
Gestió Acadèmica - Administració de Centre de Veterinària. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Antonia 
Fernández Villardón, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01949, d’administrativa 
especialista, del Departament d'Empresa - Administració d'Economia i Empresa. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Flora Fuentes García, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01937 d’administrativa especialista, del Departament 
de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia - Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Nuria Marzo Cabero, 
personal laboral, per ocupar la plaça L00791, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat de Programació i 
Acreditació Universitària de l’Oficina de Qualitat Docent. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el lloc de treball F01279, cap d’unitat, que retribueix les 
tasques que desenvolupa la senyora Magdalena Garcia-Pardo Sanchez, funcionària de l’escala de gestió, amb 
destinació a la Unitat d’Administració - Àrea de Serveis Logístics i d'Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual  s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Susana Mercedes 
Pérez Rodríguez, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01519, amb destinació a la Biblioteca 
de Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Immaculada Gamo 
Nieto, com a tècnica superior laboral, per ocupar la plaça L04171, responsable de projectes sènior al Servei 
d’Informàtica. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Laia Rodríguez Cobo, 
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funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01561, d’administrativa especialista responsable de 
tarda, de la Gestió Acadèmica – Administració de Ciències de la Comunicació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Mónica Rabaza 
Camacho, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01499 d’administrativa especialista 
responsable de tarda, de la Biblioteca de Ciència i Tecnologia – Administració de Ciències i Biociències. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sandra Cantero Gómez, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02685, d’administrativa especialista responsable de 
tarda, de la Unitat de Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de Greuges – Gerència. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es denega la reincorporació de la senyora Rosemary Louise Thwaite, 
al servei actiu. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Ernesto Castaños 
Moreno, funcionari de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01939, gestor departamental al Departament de 
Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia – Administració de Centre de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Dolores Caballero 
Romero, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F05843, administrativa especialista, la qual 
passa a estar adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball 
d’administrativa especialista d’Intercanvis F05835, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Meritxell 
Font Calpe, funcionària de l’escala administrativa, adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de de la Facultat de 
Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Eduardo Martínez Martínez, 
funcionari de l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, la qual passa a estar adscrita a la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el lloc de treball d’administrativa F03837, que retribueix 
les tasques que desenvolupa la senyora Olga García Anton, funcionària de l’escala administrativa, amb destinació 
a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball d’adjunt 
L00455, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Ariadna Sistané Roluy, adscrita amb caràcter 
provisional, a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el lloc de treball d’administrativa F03101, que retribueix 
les tasques que desenvolupa la senyora Laia Rodríguez Cobo, funcionària de l’escala administrativa, amb 
destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria del Carmen González 
Silva, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F03839, administrativa, la qual passa a estar 
adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jose Ignacio Beneite Díaz, 
funcionari de l’escala de gestió, que ocupa plaça F02903, responsable de Programació Docent, la qual passa a 
estar adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jose Augusto Morillas González, 
funcionari de l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administratiu interí, la qual passa a estar adscrita a la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
gestora d’afers acadèmics docent F01679 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Nuria Gallego 
González, funcionària de l’escala de gestió, adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de de la Facultat de 
Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Joan Roig Torras, funcionari de 
l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04471, administratiu especialista, la qual passa a estar adscrita a la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball 
d’administrativa interina, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Mireia Sanchon de la Torre, 
funcionària de l’escala administrativa, adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de de la Facultat de Traducció i 
Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Antonio González Mateos, 
funcionari de l’escala administrativa, que ocupa plaça d’auxiliar administratiu interí, la qual passa a estar adscrita 
a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball 
d’administrativa interina, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Eva Plancho Lacruz, funcionària 
de l’escala administrativa, adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Lluis Trulls Pararols, funcionari 
de l’escala de gestió, que ocupa plaça F03491, responsable d’Afers Acadèmics, la qual passa a estar adscrita a la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestora de programació docent F01683 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Ascensión Gómez 
Molina, funcionària de l’escala de gestió, adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de de la Facultat de Traducció 
i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball 
d’auxiliar de serveis L00457 que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Maria Antonia Santana Aguilar, 
la qual passa a estar adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de de la Facultat de Traducció i Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de senyora M. Carmen Cosano García, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa plaça d’administrativa interina, la qual passa a estar adscrita a la 
Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Carme Carceller Pérez, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F04065, administrativa, la qual passa a estar adscrita a 
la Gestió Acadèmica i de Serveis de l'Escola d'Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestora Unitat Docent F01751, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Montserrat Garvin Carmona, 
funcionària de l’escala de gestió adscrita, a la Unitat Docent Parc Salut Mar. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestora Unitat Docent F01743, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Noemi Mirón Frías, 
funcionària de l’escala de gestió adscrita, a la Unitat Docent de Sant Pau. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestora Unitat Docent F04153, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Maria Isabel Calvo Calvo, 
funcionària de l’escala de gestió adscrita, a la Unitat Docent Vall d’Hebron. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
gestora F01861, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Anna M. Borfo Bachs, funcionària de 
l’escala de gestió adscrita, al Servei Assistencial de Salut. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestora Acadèmica F03621, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Carme Nebrera Navas, 
funcionària de l’escala de gestió, adscrita a la Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestora Acadèmica F00453, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Antonia Quintero Chica, 
funcionària de l’escala de gestió adscrita, a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i 
d'Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestor Unitat Docent F04151, que retribueix les tasques que desenvolupa la senyora Carmen Ramírez Rodríguez, 
funcionària de l’escala de gestió, adscrita a la Unitat Docent Germans Trias i Pujol – Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball de 
Gestor Unitat Docent F06105, que retribueix les tasques que desenvolupa el senyor Manuel Méndez Ares, 
funcionari de l’escala de gestió adscrita, a la Unitat Docent Parc Taulí – Administració de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el complement de polivalència del lloc de treball 
d’administratiu especialista F01859, que retribueix les tasques que desenvolupa el senyor Hèctor Vizcaíno Tobarra, 
funcionari de l’escala administrativa adscrita, al Servei Assistencial de Salut. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Jose Fiter Mas de 
Xaxars, funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01273, administrativa, la qual passa a estar 
adscrita a l’Equip de Suport Transversal de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Meritxell Armengol Pizarro, 
funcionària interina de l’escala administrativa, la qual passa a estar adscrita a l’Equip de Suport Transversal de 
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jose Ignacio Ruiz Salmeron, 
funcionari de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F05147, administratiu, la qual passa a estar adscrita a 
l’Equip de Suport Transversal de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Josep Milian Martínez, personal 
laboral que ocupa la plaça L03623, tècnic mitjà, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Dinamització 
Econòmica Comunitària de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Francisco Javier López Rios, 
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personal laboral, que ocupa la plaça L00071, de mecànic, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Mobilitat de 
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Salvador Sánchez Moreno, 
personal laboral que ocupa la plaça L00075, cap de taller, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Mobilitat de 
l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Maria Montserrat Riba Sicart, 
personal laboral que ocupa la plaça L04595, tècnica mitjana, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de 
Dinamització Econòmica Comunitària de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Armengol Umbert, personal 
laboral que ocupa la plaça L00619, tècnic superior, la qual passa a estar adscrita a la Unitat de Dinamització 
Econòmica Comunitària de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Ricardo Badia Duch, personal 
laboral que ocupa la plaça L00673, tècnic especialista, la qual passa a estar adscrita a l’Equip de Suport 
Transversal de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el lloc de treball de cap d’unitat F01277, que retribueix 
les tasques que desenvolupa la senyora Meritxell Alcolea Pares, funcionària de l’escala de gestió, amb destinació a 
la Unitat d’Obres, Inversions i Manteniment - Àrea de Serveis Logístics i d'Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora Glòria Arrufat Arrufat, 
funcionària de l’escala administrativa, que ocupa la plaça F01275, en un lloc de doble grup A2/C1, nivell 22.1, la 
qual passa a estar adscrita a la Unitat d’Administració de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració i se li aplica 
un complement personal transitori. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual es modifica el lloc de treball L00095, de cap d’unitat, que retribueix 
les tasques que desenvolupa el senyor Gerardo González Vallara, personal laboral, amb destinació a la Unitat de 
Serveis a la Comunitat de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament del senyor Jordi Gassiot Pintori, personal 
laboral que ocupa provisionalment la plaça L03375, la qual passa a estar adscrita a la Unitat d’Audiovisuals i 
Multimèdia de l’Àrea de Comunicació i Promoció. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’adapta el nomenament de la senyora M. Teresa Casadevall Da 
Costa, funcionària de l’escala administrativa que ocupa la plaça F02583, amb destinació a la Unitat d’Administració 
– Àrea de Serveis Logístics i d'Administració. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 d’abril de 2019, per la qual s’encarrega, a la senyora Tzvetana Roussinova Lazarova Skumryeva, 
amb caràcter provisional i amb efectes del dia 1 d’abril de 2019 i fins el 31 de març de 2020, les següents 
tasques:  
 

- Adaptació d’assaigs de proliferació i viabilitat cel∙lular en cultiu per “high‐throughput screening” 
utilitzant reactius fluorescents per reduir costos respecte la utilització dels kits comercials mes habituals.  

- Adaptació de tècniques espectrofotomètriques de quantificació d’àcids nucleics i avaluació de 
contaminació per proteïnes per la seva realització en microplaques que permetin l’anàlisi de gran 

quantitats de mostres en poc temps.  
- Desenvolupament de tècniques basades en canvis en l’espectre d’emissions fluorescents de la 

Thioflavina T per determinar la formació d’agregats proteics involucrats en malalties neurodegeneratives 

d’interès per diferents grups d’investigació de l’INc: α‐sinucleina (malaltia de Parkinson), Tau, Aβ 
(malaltia d’Alzheimer).  
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- Explorar les possibilitats de desenvolupar tècniques per el mesurament i anàlisi de interaccions 

proteïna‐proteïna o receptor‐lligand mitjançant transferència d’energia per ressonància de fluorescència 

(FRET). En aquest sentit, grups computacionals i experimentals de l’INc estan interessats en l’anàlisi 
estructural i funcional de GPCRs i FRET en cultius cel∙lulars.  

 
D’altra banda participarà en les següents activitats: 
  

- Donar suport en tècniques d’espectroscòpia d’infraroig i participarà en el desenvolupament d’aquestes 

tècniques aplicades a talls histològics d’interès per grups de l’INc 
- Explorar les possibilitats d’aplicar els coneixements en dicroisme circular als projectes dels diferents 

grups de l’INc, per exemple per realitzar estudis conformacionals de proteïnes i pèptids. 
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