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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 35/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 

 
Acta de la sessió plenària del dia 27 de juny de 2019 

 
ACORDS  
 
Aprovar l’acta de la sessió plenària del dia 27 de juny de 2019. 
 
 

Acord 36/2019, de 18 de juliol, 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. 
 

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 84/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de juliol, 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 8 de juliol 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 8 de juliol 

de 2019. 
 
 
Acord 37/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Pla d’Estabilització Pressupostària 2020-2052 de la UAB. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
  
Vist l’article 89 de la Llei Orgànica 1/2003, de 19 de febrer d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64 apartat b i l i  212 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2 apartat d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 33/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 27 de juny en virtut del qual s’acorda: 1) Aprovar 
el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponents 
a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió d’auditoria, d’acord 

amb el que consta en el document 1; 2) Condicionar l’eficàcia jurídica del punt primer d’aquest acord a l’acord 

corresponent del Consell de Govern de la UAB;  3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent 
l'execució i el seguiment d'aquest acord; 4) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Economia, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 4 de juliol de 2019 es va acordar la memòria econòmica, el balanç 
de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual  de 31 
de desembre de 2018. 

 
Vista la liquidació del pressupost de la Universitat corresponent a l’exercici 2018 amb un romanent genèric negatiu 
d’import 3,26 milions d’euros. 
 
Vist l’article 16 de la Llei 4/2017, de 28 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 
 

Atès que resten 17,05 milions d’euros per executar segons el calendari del Pla d’Estabilització Pressupostària 
2013-2022 de la UAB, aprovat segons acord 86/2012 del Ple del Consell Social de 19 de desembre i modificat 

segons els acords PLE 03/2016 i PLE 73/2016, presos en les reunions del Ple del Consell Social de 22 de febrer i 
de 15 de novembre, respectivament. 
 
Vist l’acord 52/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019, en relació a les Línies generals i 
calendari del Pla d’Estabilització Pressupostaria (PEP) de la UAB 2020-2052. 

 
Vist l’acord CE 85/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de juliol en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar les línies 
generals i el calendari del Pla d’Estabilització Pressupostària (PEP) 2020-2052 de la UAB, d’acord amb el que 
consta en el document 1; 2) Presentar al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria 
d’Universitats el document de les línies generals i el calendari del Pla d’Estabilització Pressupostària (PEP) 2020-
2052 de la UAB aprovat en l’apartat primer d’aquest acord; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i 

al gerent de la UAB el seguiment i l’execució d’aquest acord; 4) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i 
de Campus, al gerent i a la vicegerent d’Economia de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
ACORDS  
1) Aprovar les línies generals i el calendari del Pla d’Estabilització Pressupostària (PEP) 2020-2052 de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
2) Presentar al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Universitats el document de 
les línies generals i el calendari del Pla d’Estabilització Pressupostària (PEP) 2020-2052 de la UAB aprovat en 
l’apartat primer d’aquest acord. 

3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el seguiment i l’execució d’aquest acord. 
4) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent i a la vicegerent d’Economia de la 
UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
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Acord 38/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 

Contracte de llicència de patent amb Nanoligent. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau (IR-SANT PAU) i CIBER-BBN (CIBER) són titulars al 50%, 40% i 10%, respectivament de la 

sol·licitud de patent europea Therapeutic Nanoconjugates and Uses Thereof, sol·licitada amb data 17/01/2019 i 
número EP19382031.3. 
 
Atesa la voluntat de formalitzar un contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i l’empresa 
Nanoligent, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 
l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi de les 

contraprestacions econòmiques indicades a l’informe d’idoneïtat.   

Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 29 de maig de 2019  
(document 1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell Social a la Secretaria Tècnica del Consell Social -
). 
Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de 
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 

Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 

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

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vist l’acord 66/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019, en relació a l’aprovació de la llicència 
de patent amb Nanoligent, S.L. 

 
Vist l’acord CE 82/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de juliol, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la 
formalització del contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i l’empresa Nanoligent, S.L., 
com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de l’esmentada patent amb 
una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació econòmica indicada a 
l’informe d’idoneïtat (document 1); 2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el 

seguiment de l’apartat primer d’aquest acord; 3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que 
porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

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

 
1) Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i l’empresa 
Nanoligent, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 
l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació 
econòmica indicada a l’informe d’idoneïtat (document 1). 
2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’apartat primer d’aquest 
acord. 

3) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
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Acord 39/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 

 
Cessió d’ús d’espais per a la gestió d’una Oficina de Correus en el Campus de Bellaterra. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que amb anterioritat a l’any 1985 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., disposa de l’ús d’un espai de 

109 m2 on té ubicada una Oficina postal a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central del campus 
universitari (document 1). 
  
Atès que no existeix un document que formalitzi l’establiment de l’oficina postal de Correos. 
 
Vist l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 

Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vist l’acord 65/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol en relació a l’aprovació de la cessió d’ús 
d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
 

Vist l’acord CE 83/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de juliol, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Autoritzar la cessió 
d’ús d’espais a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A-83052407, segons el que 
disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 
a) Objecte: Cessió d’ús de 109 m2 ubicats a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central, del 
campus universitari de Bellaterra. 

b) Cànon: 15 €/m2/any, o sigui 1.635,00 € anuals (IVA exclòs) en concepte de despeses generades la campus, 
així com, les despeses derivades del consum de fluids energètics, sotmès a revisió de l'IPC. 

c) Termini de duració: 4 anys, prorrogables expressament per períodes iguals i successius de 4 anys fins el límit 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques.   
d) Destinació: Per realitzar les activitats pròpies d’una oficina postal. 
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

compliment a aquest acord; 3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest 
acord; 4)Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
ACORDS  
 

1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A-83052407, 
segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 
a) Objecte: Cessió d’ús de 109 m2 ubicats a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central, del 

campus universitari de Bellaterra, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b) Cànon: 15 €/m2/any, o sigui 1.635,00 € anuals (IVA exclòs) en concepte de despeses generades al campus, 
així com, les despeses derivades del consum de fluids energètics, sotmès a revisió de l'IPC. 
c) Termini de duració: 4 anys, prorrogables expressament per períodes iguals i successius de 4 anys fins el límit 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques.   
d) Destinació: Per realitzar les activitats pròpies d’una oficina postal. 
 

2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquest acord. 
3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
4) Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
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Acord 40/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 

Ampliació de capital de  SIGMA Gestió Universitària, AIE. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que en data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de 29 
d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el 
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en el 
marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema integrat de 
gestió acadèmica SIGMA. 
 

Atès que en data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu 

Fabra, la Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Univesidad 
de Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel 
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i 
millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió 
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del 
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA. 

 
Actualment la relació de socis i del capital de l’esmentada agrupació és el següent: 
 
Soci  Capital ................................................... Percentatge 
Universidad de Zaragoza  259.637,23  ..................................................... 13,96% 
Universitat Autònoma de Barcelona  250.622,04  ..................................................... 13,48% 

Universitat Autónoma de Madrid  241.606,87  ..................................................... 12,99% 
Universidad de Valladolid  238.000,79  ..................................................... 12,80% 

Universidad de Córdoba  209.152,21  ..................................................... 11,25% 
Universidad Carlos III  207.349,18  ..................................................... 11,15% 
Universidad Pública de Navarra  200.137,03  ..................................................... 10,76% 
Universitat Pompeu Fabra  196.530,96  ..................................................... 10,57% 
Fundació Universitària Balmes (Fase I)  18.782,00  ........................................................ 1,01% 

Universidad de Burgos (Fase I)  18.782,00  ........................................................ 1,01% 
UNED (Fase I)  18.782,00  ........................................................ 1,01% 
 
En data 24 de maig de 2019 el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE va acordar la 
incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb l’aportació de 18.782 euros, corresponent a l’1% 
del capital social, deixant-lo en 1.878.164,31 euros, tal i com consta al document 1, distribuït el capital de la 
manera següent. 

 
Soci  Capital  .................................................. Percentatge 
Universidad de Zaragoza  259.637,23  ..................................................... 13,82% 

Universitat Autònoma de Barcelona  250.622,04  ..................................................... 13,34% 
Universitat Autónoma de Madrid  241.606,87  ..................................................... 12,86% 
Universidad de Valladolid  238.000,79  ..................................................... 12,67% 

Universidad de Córdoba  209.152,21  ..................................................... 11,14% 
Universidad Carlos III  207.349,18  ..................................................... 11,04% 
Universidad Pública de Navarra  200.137,03  ..................................................... 10,66% 
Universitat Pompeu Fabra  196.530,96  ..................................................... 10,46% 
Fundació Universitària Balmes (Fase I)  18.782,00  ........................................................ 1,00% 
Universidad de Burgos (Fase I)  18.782,00  ........................................................ 1,00% 
UNED (Fase I)  18.782,00  ........................................................ 1,00% 

Universidad de Cantabria (Fase I)  18.782,00  ........................................................ 1,00% 
Total  1.878.164,31  ..................................................... 100% 
 
Així mateix, el Consell d’Administració vol ampliar el capital social per import de 125.212,00 €, en virtut de la 
qual: 
 

Els socis de la Fase I de l’ampliació han d’acudir a l’ampliació de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; 
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Es preveu incorporar 6 nous socis per un valor nominal de 20.034,00 €, cadascun; 
 
d’acord amb els termes del document 1 (apartat 3.1), resultant la distribució de capital de la següent manera: 

  
Soci  Capital  .............................................. Percentatge 
Universidad de Zaragoza  259.637,23  ................................................ 12,96% 
Universitat Autònoma de Barcelona  250.622,04  ................................................ 12,51% 
Universitat Autónoma de Madrid  241.606,87  ................................................ 12,06% 
Universidad de Valladolid  238.000,79  ................................................ 11,88% 

Universidad de Córdoba  209.152,21  ................................................ 10,44% 
Universidad Carlos III  207.349,18  ................................................ 10,35% 
Universidad Pública de Navarra  200.137,03  .................................................. 9,99% 
Universitat Pompeu Fabra  196.530,96  .................................................. 9,81% 
Fundació Universitària Balmes (Fase I)  20.034,00  .................................................... 1,00% 
Universidad de Burgos (Fase I)  20.034,00  .................................................... 1,00% 

UNED (Fase I)  20.034,00  .................................................... 1,00% 

Universidad de Cantabria (Fase I)  20.034,00  .................................................... 1,00% 
 
Fase II   
Soci 1r  20.034,00  .................................................... 1,00% 
Soci 2n  20.034,00  .................................................... 1,00% 
Soci 3r  20.034,00  .................................................... 1,00% 
Soci 4r  20.034,00  .................................................... 1,00% 

Soci 5è  20.034,00  .................................................... 1,00% 
Soci 6è  20.034,00  .................................................... 1,00% 
Total  2.003.376,31 ................................................. 100% 
  
 
D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 

extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 
participació de la Universitat en altres entitats. 

 
Vist l’acord 72/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019, en relació a l’acord del Consell 
d’administració de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) de 24 de maig de 2019 i a la proposta d’ampliació 
de capital de SIGMA. 
 

Vist l’acord CE 86/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de juliol, en virtut del qual 
s’acorda informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:1)Confirmar l’acord del 
Consell d’administració de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) de 24 de maig de 2019 pel qual es va 
aprovar la incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb una participació d’un 1% del capital 
social; 2)Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) 
per import de 125.212,00 €, en virtut de la qual: a)Els socis de la Fase I de l’ampliació hagin d’acudir a l’ampliació 
de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; i, b)S’incorporin 6 nous socis que subscriguin 20.034,00 €, cadascun; 

d’acord amb els termes del document 1 (apartat 3.1.); 3)Encarregar al gerent de la UAB l’execució i el seguiment 
d’aquest acord; 4)Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia de la UAB, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, 

 
ACORDS  
 
Confirmar l’acord del Consell d’administració de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) de 24 de maig de 
2019 pel qual es va aprovar la incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb una participació d’un 
1% del capital social. 
Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) per import 

de 125.212,00 €, en virtut de la qual: 
Els socis de la Fase I de l’ampliació hagin d’acudir a l’ampliació de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; i, 
S’incorporin 6 nous socis que subscriguin 20.034,00 €, cadascun, d’acord amb els termes del document 1 (apartat 
3.1.) 
Encarregar al gerent de la UAB l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu.V 
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Acord 41/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 

 
Creació del títol propi de Pregrau dual. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vista la petició de creació del títol propi de Pregrau dual que ha estat presentada i la documentació justificativa 

corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títol (document 1). 
 
Vista la necessitat de crear un programa que millori la qualificació, el desenvolupament personal i l’ocupabilitat de 
joves que inverteixen en la seva professionalització en un camp determinat, amb la coresponsabilitat de les 
empreses i entitats que participen en el procés formatiu com a aprenents.   

 

Vist que hi ha persones que acompleixen els requisits de titulació prèvia, amb o sense experiència laboral, 
interessats a professionalitzar-se en camps determinats del seu interès, en base a un procés coordinat entre la 
universitat i l’empresa. 
 
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 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar títols propis amb altres denominacions per criteris 
d’interès estratègic o per motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes en un àmbit determinat. 

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

 
Vist l’acord 55/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de juliol de 2019 en relació a la creació del 
títol de Pregrau dual. 
 
Vist l'acord CA 23/2019 de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 17 de juliol de 2019  que 

estableix el següent: 1) Aprovar la creació del títol propi de Pregrau dual. 2) Encarregar el vicerector d'Innovació i 
de Projectes Estratègics 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, 
 
ACORDS  

 
1) Aprovar la creació del títol propi de Pregrau dual. 
2) Encarregar el vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics 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 42/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 

Creació de títols de Pregrau d’Especialista. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vista la petició de creació dels títols propis de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les 
Administracions Locals i de pregrau d’Especialista en Radiologia que han estat presentades i vista la documentació 
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justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació 
d'aquest tipus de títol (document 1 i document 2). 
 

Vist que en la reunió del Ple del Consell Social de la UAB de 18 de juliol de 2019, en la proposta d’acord PLE 
41/2019 es proposa aprovar el títol propi de Pregrau dual. 
 
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 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 56/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de juliol de 2019 en relació a la creació de 

títols de Pregrau d’Especialista. 
 
Vistl'acord CA 24/2019 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 17 de juliol de 
2019 que estableix Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar 
la creació dels títol propi de Pregrau d’Especialista següents: a) Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació 
per a les Administracions Locals; i b) Pregrau d’Especialista en Radiologia. 2)Encarregar al vicerector d'Innovació i 
de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. 3)Comunicar els presents acords a la 

vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions dels documents continguts en la part expositiva, 
 

ACORDS  
 
1) Aprovar la creació dels títol propi de Pregrau d’Especialista següents: 
a) Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions Locals. 
b) Pregrau d’Especialista en Radiologia. 

2) Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics 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 43/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 

 
Creació de títols de grau. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vista la petició de creació de títols de grau i la documentació justificativa corresponent que acredita que la 

proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 2 i  
document 3). 
 
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. 
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Vist l’acord 57/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de juliol de 2019 en relació a la creació de 
títols de grau. 

 
Vist l'acord CA 25/2019 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 17 de juliol de 
2019 que estableix Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent:  
1)Aprovar la creació dels títols de grau següents: a) Grau en Ciències i Humanitats; i b) Grau en Estudis 
Socioculturals de Gènere.  
2)Aprovar, per verificació, la creació del títol de grau en Estadística aplicada.  

3)Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d’aquest acord.  
4)Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los 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, 
 
ACORDS  
 
1) Aprovar la creació dels títols de grau següents: 

a) Grau en Ciències i Humanitats 
b) Grau en Estudis Socioculturals de Gènere 
2) Aprovar, per verificació, la creació del títol de grau següent: 
a) Grau en Estadística aplicada  
3) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d’aquest acord. 

4) 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 44/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 
Creació i modificació de títols de màster universitari. 

 
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
Atesa la petició de creació i de modificació de títols de màster universitari i la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació i modificació 
d’aquest tipus de títols (document 1, document 2, document 3 i 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 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 58/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de juliol de 2019 en relació a la proposta de 
creació i modificació de títols de màster universitari. 
 
Vist l'acord CA 26/2019 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 17 de juliol de 
2019 que estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)    
Aprovar la creació del títol de màster universitari en Neuroenginyeria i rehabilitació. 2) Aprovar, per verificació, la 

creació del títols de màster universitari següents: a)EM Polítiques Educatives per al Desenvolupament 
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Global/Education Policies for Global Development (GLOBED); b) Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia 
Quantitativa / Eramus Mundus in Models and Methods of Quantitative Economics; i c) Neurorehabilitació. 
3)Aprovar la modificació del títol de màster universitari en Antropologia social i cultural/Master in Social and 

Cultural Anthropology, que passa a denominar-se Antropologia social i cultural CREOLE / Master in Social and 
Cultural Anthropology CREOLE. 4)Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el 
seguiment dels punts primer, 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 conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i dels documents continguts en la part expositiva, 
 
ACORDS  
 
1) Aprovar la creació del títol de màster universitari en Neuroenginyeria i rehabilitació. 

 

2) Aprovar, per verificació, la creació del títols de màster universitari següents: 
  
a) EM Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development (GLOBED). 
b) Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Eramus Mundus in Models and Methods of 
Quantitative Economics. 
c) Neurorehabilitació. 
  

3) Aprovar la modificació del títol de màster universitari en Antropologia social i cultural/Master in Social and 
Cultural Anthropology, que passa a denominar-se Antropologia social i cultural CREOLE / Master in Social and 
Cultural Anthropology CREOLE 
 
4) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer, 
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 45/2019, de 18 de juliol, del Plenari del Consell Social 
 

Creació de títols de màsters propis i diplomatures de postgrau. 
  
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
Ateses les peticions de creació i de modificació de títols de màster propi 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 reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol (document 1, 

document 2, document 3, document 4, document 5, document 6, document 7, document 8, document 9 i 
document 10). 
 

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 l’acord 59/2019 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 4 de juliol de 2019 en relació a la proposta de 
creació de títols de màsters propis i diplomatures de postgrau 
 

Vist l'acord CA 27/2019 pres en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 17 de juliol de 
2019 eque estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)    
Aprovar la creació del títol de màster propi següent: a) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en 
Assessorament Genètic; b) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Genètica Clínica; c) Màster en Genètica 
Assistencial. Especialitat en Laboratori de Genètica; d)Màster en Alteracions de la Deglució; e)Master’s Degree on 
Swallowing Disorderes; f)Màster en Clínica de Petits Animals (Semipresencial); g)Màster en Clínica de Petits 

Animals (on line); i h) Màster en Neuorpsicologia Clínica Infantil i d’Adults (Interuniversitari UAB/U. Del País 
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Vasco). 2) Aprovar la modificació del títol de màster propi en Tipografia Avançada, que passa a denominar-se 
màster en Tipografia Avançada i Disseny de Pàgina. 3)Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau 
següents: a)Diploma de Postgrau en Disseny Tipogràfic; b)Diploma de Postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge; 

c) Diploma de Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d’Atenció a la Dependència; 
d)Diploma de Postgrau en Il·lustració pera Publicacions Infantils i Juvenils; i e)Diploma de Postgrau en Lactància i 
Donació de Llet Humana (títol interuniversitari UAB-UVI/UCC). 4)Encarregar a la comissionada de la rectora per a 
l’Escola de Postgrau i la Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer a 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 de la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 
 
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 màster propi següent: 
a) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Assessorament Genètic.  
b) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Genètica Clínica. 
c) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Laboratori de Genètica. 
d) Màster en Alteracions de la Deglució. 

e) Master’s Degree on Swallowing Disorders. 
f) Màster en Clínica de Petits Animals (Semipresencial). 
g) Màster en Clínica de Petits Animals (on line). 
h) Màster en Neuropsicologia Clínica Infantil i d’Adults (Interuniversitari UAB/U. Del País Vasco). 
 
2) Aprovar la modificació del títol de màster propi en Tipografia Avançada, que passa a denominar-se màster en 

Tipografia Avançada i Disseny de Pàgina. 
  

3) Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
a) Diploma de Postgrau en Disseny Tipogràfic. 
b) Diploma de Postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge. 
c) Diploma de Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d’Atenció a la Dependència. 
d) Diploma de Postgrau en Il·lustració pera Publicacions Infantils i Juvenils.  

e) Diploma de Postgrau en Lactància i Donació de Llet Humana (títol interuniversitari UAB-UVI/UCC). 
  
4) Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat l'execució i el seguiment dels 
punts primer a 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. 
   

 
 

I.2. Comissions del Consell Social 
 

I.2.1. Comissió Acadèmica 
[tornar a l’índex] 

 
Acord 21/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 
Acta de la sessió de la Comissió Acadèmica del dia 22 de maig de 2019. 

 
ACORDS  
 
Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 22 de maig de 2019. 
  
 
Acord 22/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 

 

Acta de la sessió extraordinària de la Comissió Acadèmica del dia 5 de juny de 2019. 
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ACORDS  
 

Aprovar l’acta de la sessió extraordinària de la Comissió Acadèmica reunida el dia 5 de juny de 2019. 
 
 
Acord 23/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació del títol propi de Pregrau dual. 

  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vista la petició de creació del títol propi de Pregrau dual que ha estat presentada i la documentació justificativa 
corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títol (document 1). 

 

Vista la necessitat de crear un programa que millori la qualificació, el desenvolupament personal i l’ocupabilitat de 
joves que inverteixen en la seva professionalització en un camp determinat, amb la corresponsabilitat de les 
empreses i entitats que participen en el procés formatiu com a aprenents.   
 
Vist que hi ha persones que acompleixen els requisits de titulació prèvia, amb o sense experiència laboral, 
interessades en professionalitzar-se en camps determinats del seu interès, en base a un procés coordinat entre la 
universitat i l’empresa. 

 
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 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 

861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar títols propis amb altres denominacions per criteris 
d’interès estratègic o per motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes en un àmbit determinat. 
 
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 4 de juliol de 2019 s’ha pres l’acord 55/2019 que 

estableix: 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol propi de Pregrau dual. SEGON.- Elevar la creació del títol de Pregrau dual al 
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER.- Encarregar al vicerector d'Innovació i de 
Projectes Estratègics l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART.- Comunicar els presents acords 
a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Aprovar la creació del títol propi de Pregrau dual. 
2) Encarregar el vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics 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 24/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de Pregrau d’Especialista. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vista la petició de creació dels títols propis de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les 

Administracions Locals i de pregrau d’Especialista en Radiologia que han estat presentades, així com la 
documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la creació d'aquest tipus de títol (document 1 i document 2). 
 
Vist que  en la reunió de la Comissió Acadèmica de 17 de juliol de 2019, en la proposta d’acord CA 23/2019 es 
proposa informar favorablement al Ple del Consell Social sobre l’aprovació del títol propi de Pregrau dual. 

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 4 de juliol de 2019 s’ha pres l’acord 56/2019 que 

estableix: 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títol propi de Pregrau d’Especialista següents: 
  
•Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions Locals 
•Pregrau d’Especialista en Radiologia 
  
SEGON.- Elevar la creació dels títols de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions 

Locals i en Radiologia al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
  
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius   
 

Atesa la proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 

     
ACORDS 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la creació dels títols propis de Pregrau d’Especialista següents: 
 

• Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions Locals. 
• Pregrau d’Especialista en Radiologia. 
 

2) Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics 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 25/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de grau. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa la petició de creació de títols de grau i la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, 
document 2 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. 
 

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 que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de juliol de 2019 s’ha pres l’acord 57/2019 que 
estableix: 
 

PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents: 

  
-       Ciències i humanitats 
-       Estudis socioculturals de gènere 
  
SEGON.- Aprovar, per verificació, la creació del títol de grau següent: 
  
-       Estadística aplicada 

  
TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
  
QUART.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 

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

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
ACORDS  
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1) Aprovar la creació dels títols de grau següents: 

 
a) Grau en Ciències i Humanitats 
b) Grau en Estudis Socioculturals de Gènere 

  
2) Aprovar, per verificació, la creació del títol de grau següent: 
  

a) Grau en Estadística Aplicada 
  
3) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer i 
segon d’aquest acord 
 
4) 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 26/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació i modificació de títols de màster universitari. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa la petició de creació i de modificació de títols de màster universitari i la documentació justificativa 

corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació i modificació 
d’aquest tipus de títols (document 1, document 2, document 3 i 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 l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de 

títols de màster universitari. 

 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 4 de juliol de 2019 s’ha pres l’acord 58/2019 que 
estableix: 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
  

- Neuroenginyeria i rehabilitació 
  
SEGON.- Aprovar, per verificació, la creació del títols de màster universitari següents: 
  
- EM Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development (GLOBED) 
- Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Eramus Mundus in Models and Methods of 

Quantitative Economics 
- Neurorehabilitació 

  
TERCER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent: 
  
- Antropologia social i cultural/Master in Social and Cultural Anthropology, que passa a denominar-se Antropologia 
social i cultural CREOLE / Master in Social and Cultural Anthropology CREOLE 

  
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i la modificació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal 
que exerceixi les seves competències. 
  
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
  

SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
Atesa la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 
ACORDS  
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Aprovar la creació del títol de màster universitari en Neuroenginyeria i rehabilitació. 

2) Aprovar, per verificació, la creació del títols de màster universitari següents: 
a) EM Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development (GLOBED). 
b) Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Eramus Mundus in Models and Methods of 
Quantitative Economics. 
c) Neurorehabilitació 
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3) Aprovar la modificació del títol de màster universitari en Antropologia social i cultural/Master in Social and 
Cultural Anthropology, que passa a denominar-se Antropologia social i cultural CREOLE / Master in Social and 
Cultural Anthropology CREOLE 

4) Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer, 
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 27/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Creació de títols de màsters propis i diplomatures de postgrau. 
  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Ateses les peticions de creació i de modificació de títols de màster propi i diploma de postgrau que han estat 

presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les 
propostes de reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol (document 1, 
document 2, document 3, document 4, document 5, document 6, document 7, document 8, document 9 i 
document 10). 
 
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 4 de juliol de 2019 s’ha pres l’acord 59/2019 que 
estableix: 

 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster propi següent: 

  
-       Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Assessorament Genètic 
-       Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Genètica Clínica 
-       Màster en Genètica Assistencia. Especialitat en Laboratori de Genètica 
-       Màster en Alteracions de la Deglució 

-       Master’s Degree on Swallowing Disorderes 
-       Màster en Clínica de Petits Animals (Semipresencial) 
-       Màster en Clínica de Petits Animals (on line) 
-       Màster en Neuorpsicologia Clínica Infantil i d’Adults (Interuniversitari UAB/U. Del País Vasco) 
  
SEGON.- Aprovar la modificació del títol de màster propi següent: 
  

-     Màster en Tipografia Avançada, que passa a denominar-se màster en Tipografia Avançada i Disseny de Pàgina 
  
TERCER.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 

  
-       Diploma de Postgrau en Disseny Tipogràfic 
-       Diploma de Postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge 

-       Diploma de Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d’Atenció a la Dependència 
-       Diploma de Postgrau en Il·lustració pera Publicacions Infantils i Juvenils 
-       Diploma de Postgrau en Lactància i Donació de Llet Humana (títol interuniversitari UAB-UVI/UCC) 
  
QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al 
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
  

CINQUÈ.- Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat l'execució i el 
seguiment dels acords primer a tercer. 
  
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius 
 

Atesa la proposta de la Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 
     
ACORDS  
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 

1) Aprovar la creació del títol de màster propi següent: 
a) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Assessorament Genètic.  
b) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Genètica Clínica. 
c) Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Laboratori de Genètica.  
d) Màster en Alteracions de la Deglució.  
e) Master’s Degree on Swallowing Disorderes.  

f) Màster en Clínica de Petits Animals (Semipresencial). 

g) Màster en Clínica de Petits Animals (on line). 
h) Màster en Neuorpsicologia Clínica Infantil i d’Adults (Interuniversitari UAB/U. Del País Vasco). 
2) Aprovar la modificació del títol de màster propi en Tipografia Avançada, que passa a denominar-se màster en 
Tipografia Avançada i Disseny de Pàgina. 
3) Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
a) Diploma de Postgrau en Disseny Tipogràfic. 
b) Diploma de Postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge. 

c) Diploma de Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d’Atenció a la Dependència.  
d) Diploma de Postgrau en Il·lustració pera Publicacions Infantils i Juvenils.  
e) Diploma de Postgrau en Lactància i Donació de Llet Humana (títol interuniversitari UAB-UVI/UCC). 
  
4) Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat l'execució i el seguiment dels 
punts primer a 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 28/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe a la rectora sobre recursos de permanència a la UAB. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 
Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

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

1. DNI 77118449 R, estudiant de Màster Oficial de Trastorns de la Comunicació i Llenguatge a la Facultat de 
psicologia de la UAB, segons consta en el document 1. 
2. DNI 47951289 S, estudiant de Grau d’Enginyeria Mecànica a l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià, segons 

consta en el document 2. 
3. DNI 49297246 N, estudiant de Grau en Traducció i Interpretació a la Facultat de Traducció i d’Interpretació de 
la UAB, segons consta en el document 3. 
4. DNI 38120029 J, estudiant de Grau en Medicina a la Facultat de Medicina de la UAB, segons consta en el 
document 4. 
5. DNI 47721376 X, estudiant de Màster Oficial en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes a la Facultat 
de Filosofia i Lletres de la UAB, segons consta en el document 5. 

6. DNI 47780807 D, estudiant de Grau en Química a la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta en el 
document 6. 
7. NIE X 9889284 C, estudiant de Grau en Economia a la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB, segons consta 
en el document 7 . 
8. DNI 46998681 K, estudiant de Grau en Fisioteràpia a Escoles Universitàries Gimbernat, segons consta en el 
document 8. 
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9. DNI 47176953 C, estudiant de Grau en Infermeria a Escoles Universitàries Gimbernat, segons conta en el en el 
document 9. 
10. DNI 48099429 N, estudiant de Grau en Psicologia a la Facultat de Psicologia de la UAB, segons consta en el  

document 10. 
11. DNI 48171165 B, estudiant de Grau en Psicologia a la Facultat de Psicologia de la UAB, segons consta en el  
document 11. 
12. DNI 45880919 J, estudiant de Grau en Química a la Facultat de Ciències de la UAB, segons consta en el 
document 12. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
1) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Màster oficial en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge, presentat per l’estudiant amb DNI 

número 77118449 R de la Facultat de Psicologia de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els 

articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i 
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de continuïtat dels 
estudis de Màster oficial en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui 
matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
2) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau d’Enginyeria Mecànica, presentat per l’estudiant amb DNI número 47951289-S de l’Escola 

Universitària Salesiana de Sarrià, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 200154 
Sistemes Electrònics. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
3) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Traducció i Interpretació, presentat per l’estudiant amb DNI número 49297246-N de la 
Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 

3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar 
que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 
101427 Llengua Castellana per a Traductors i Intèrprets 2. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se 
en el curs 2019-2020. 
 

4) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb DNI número 38120029-J, de de la 
Facultat de Medicina de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització d’una matrícula extraordinària de 
l’assignatura 102944 Medicina i Cirurgia II. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 
2019-2020. 

 
5) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Màster Oficial en Estudis Avançats de llengua i literatura Catalanes, presentada per l’estudiant amb 

DNI 47721376 X de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableix 
l‘article 4.5, de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB i 
considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització per matricular-se 

en el curs 2019-2020. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
6) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Química, presentat per l’estudiant amb DNI número 47780807 D de la Facultat de Ciències 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102506 Química de coordinació 

i organometàl·lica. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
7) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Economia,  presentat per l’estudiant amb NIE número X 9889284 C de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
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al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102337-
Microeconomia I. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 

8) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb DNI número 46998681 K de l’Escola 
Universitària Gimbernat, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions 
que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 200562 Anglès 
Tècnic. I per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

 
9) Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI número 47176953 C de l’Escola 
Universitària Gimbernat, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i no considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures Cures 

d’infermeria a l’Adult; Farmacologia Clínica i Terapèutica Aplicada; i Funció del Cos Humà II. I per tant, no 

autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
10) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Psicologia, presentat per l’estudiant amb DNI 48099429-N de la Facultat de Psicologia de 
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102605-Processos Psicològics: 

Aprenentatge i Condicionament. I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 
 
11) Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Psicologia, presentat per l’estudiant amb DNI 48171165B de la Facultat de Psicologia de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 

l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102607-Fonaments de 
Psicobiologia I per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2019-2020. 

 
12) Sol·licitar a l’alumna amb DNI 45880919-J, estudiant de grau en Química a la Facultat de Ciències de la UAB, 
que exposi la justificació que li ha impedit superar la convocatòria extraordinària de l’assignatura Química Física i 
documentació acreditativa de les al·legacions i deixar per la propera reunió de la Comissió Acadèmica la resolució 
d’aquest recurs. 

 
 
Acord 29/2019, de 17 de juliol, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Informe anual corresponent al curs 2018/2019 sobre l’aplicació de la normativa sobre règim de permanència als 
estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 2011. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel Ple 
del Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 

 
Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat elaborarà 
informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social. 
 
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual 

s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència als 
estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 
 
Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document 1) sobre 
l’aplicació de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny 
de 2011. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  

 
La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada de l’informe anual sobre l’aplicació, al curs 2018/2019, de la 
normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 
2011. 
 

 

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

 
Acord 70/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Acta de la sessió del dia 21 de juny de 2019. 

 
ACORDS  

 
1.Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 21 de juny de 2019. 
 
 
Acord 71/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de preus dels serveis 

acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2019-
2020. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vista la proposta presentada per la UAB en relació a l’aprovació, si escau, dels preus dels estudis propis de la UAB 

i de l’adequació del decret de preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per al curs acadèmic 2019-2020 (document 2). 
 
Vist el Decret 152/2019, de 3 de juliol pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, per al curs 
2019-2020, aprovat en sessió de 7 de juny de 2019 de la Junta Plenària del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(document 3) acordat per part del Govern de la Generalitat i publicat al DOGC en data 5 de juliol de 2019, i vistes 

les línies generals d’aquest Decret (document 1). 
 
Vist l’acord CE 111/2018, de 17 de desembre, pres per la Comissió Econòmica del Consell Social en relació als 
preus dels estudis de màster per a estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres 
de la Unió Europea corresponents al curs 2019-2020. 
 
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

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

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

 
1) Aprovar els preus dels estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’adequació del decret de 
preus dels serveis acadèmics universitaris a determinats estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 
curs acadèmic 2019-2020, d’acord amb el que consta en el document 2. 
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al Cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

  
 
Acord 72/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB corresponents al curs 2019-2020. 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB pel que fa a les tarifes del 
Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2019-2020 (document 1). 
 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta la següent 
 
ACORDS  

 

1) Aprovar les tarifes del Servei d’Ocupabilitat de la UAB per al curs 2019-2020, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
2) Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
 
  
Acord 73/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de juny de 2019. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 

pressupost de la UAB a 15 de juny de 2019 (document 1). 
 

Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i documentació continguda en la part expositiva, 

 
ACORDS  
 
1) Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de juny de 2019, d’acord amb el que consta 
en el document 1. 
 
2) Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a 

terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

 Acord 74/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals per a la pròrroga de la contractació de subministrament de material d’oficina. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist el Certificat emès en data 6 de juny de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la pròrroga de la contractació CONSU 14/2017 de subministrament 
de material d’oficina de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1). 
 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 
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Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 27 de juny de 2019, 
en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació 
número CONSU-14/2017 subministrament de material d’oficina, que s’annexa ; SEGON.   Elevar aquest acord al  
Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits 
econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número CONSU 14/2017 de la 

pròrroga del subministrament de material d’oficina de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
3) Comunicar aquest acord al cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
  

 
Acord 75/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Despeses pluriennals per a la pròrroga de la contractació de serveis de seguretat i d’auxiliars de control. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Vist el Certificat emès en data 19 de juny de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la pròrroga a la contractació número CONSU 30/2015 del serveis 
de seguretat i d’auxiliars de control de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1 i document 2). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 
 

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

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

Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 

 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 27 de juny de 2019, 
en virtut del qual s’acorda: PRIMER. Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a  la contractació 
nº CONSU 30/2015 de la pròrroga del servei de seguretat i d’auxiliars de control  que s’annexa; SEGON.   Elevar 
aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables 
dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
ACORDS  
 
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació número CONSU 30/2015 de 
pròrroga de serveis de seguretat i d’auxiliars de control de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el 
que consta en el document 1 i en el document 2. 

2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
3) Comunicar aquest acord al cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
 
 Acord 76/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 

Despeses pluriennals per a l’Acord Marc de subministrament d’equips informàtics. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist el Certificat emès en data 14 de juny de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació de l’Acord Marc número CONSU 49/2019 de 
subministrament d’equip informàtic per a la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1). 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 

atendre-les. 
 

Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 27 de juny de 2019, 
en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent de l’Acord Marc 

número  CONSU-49/2019 de subministrament d’equip informàtic,  que s’annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  
Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits 
econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a l’Acord Marc número CONSU 49/2019 de 
subministrament d’equip informàtic per a la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 

2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquest acord. 
3) Comunicar aquest acord al cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
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Acord 77/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals del Servei d’instal·lacions i  manteniment de la xarxa de telefonia i de dades. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist el Certificat emès en data 14 de juny de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 
suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació número CONSU 50/2019 de Servei d’Instal·lacions i 
Manteniment de la xarxa de telefonia de dades de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 1). 

 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 
 
Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 

atendre-les. 

 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 
estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 

entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 27 de juny de 2019, 
en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte  

CONSU 50/2019 Servei d’Instal·lacions i Manteniment de la xarxa de telefonia i de dades, ; SEGON.   Elevar 
aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar als responsables 

dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

 
ACORDS  
 
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents al contracte CONSU 50/2019 de Servei 
d’Instal·lacions i Manteniment de la xarxa de telefonia i de dades de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord 
amb el que consta en el document 1. 
 

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

3) Comunicar aquest acord al cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
  
 

Acord 78/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Despeses pluriennals del Sistema dinàmic d’adquisició de publicacions monogràfiques. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist el Certificat emès en data 17 de juny de 2019 pel vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit 

suficient per atendre la despesa corresponent a la contractació del sistema dinàmic d’adquisició número CONSU 
45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. (document 
1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018. 
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Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

 
Vist l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 27 de juny de 2019, 

en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte  del 

sistema dinàmic d’adquisició núm. consu-45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques, que 
s’annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. 
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
1) Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent al contracte del sistema dinàmic d’adquisició número 
CONSU 45/2019 de subministrament de publicacions monogràfiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, 

d’acord amb el que consta en el document 1. 
2) Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 

d’aquest acord. 
3) Comunicar aquest acord al cap de la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
  
Acord 79/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Tarifes Servei de Microscòpia per a l’any 2019. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist l’acord CE 115/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 17 de desembre de 2018 en el 
qual s’acorda aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels Serveis Científico-Tècnics, entre els quals hi figura en 

l’apartat l el Servei de Microscòpia. 
 
Vist l’acord CE 05/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 15 de febrer de 2019 en el qual 

s’acorda modificar les tarifes per a l’any 2019 del servei de Microscòpia. 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació, si escau, de modificació de la 

tarifa, per a l’any 2019, del Servei de Microscòpia, en el sentit d’incorporar els preus dels serveis per la introducció 
d’un perfilòmetre mecànic i la compra d’una actualització d’un software d’anàlisi d’imatges. 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist l’acord CE 68/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 21 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
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1) Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2019 del Servei de Microscòpia, que queden definides d’acord 
amb el que consta en el document 1. 
 

2) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 80/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Tarifes Servei de Ressonància Magnètica Nuclear per a l’any 2019. 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
Vist l’acord CE 115/2018 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de data 17 de desembre de 2018 en el 
qual s’acorda aprovar les tarifes per a l’any 2019 dels serveis científico-tècnics, entre els quals hi figura en 

l’apartat c, el Servei de Ressonància Magnètica Nuclear. 

 
Vista la proposta presentada pel Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics en relació a la modificació de les 
tarifes fruit de la revisió del servei (document 1). 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist l’acord CE 68/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social realitzada el 21 de juny. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  

 
1) Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2019 del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear, que queden 

definides d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
2) Comunicar el present acord al vicegerent de recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
  

 
Acord 81/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Informe al Consell de Govern sobre la proposta de participació de la UAB en l’empresa de base tecnològica 
Neuroheal, S.L. 
 
EXPOSICIÓ DEMOTIUS 

 
Vista la sol·licitud presentada per la doctora Caty Casas Louzao dirigida al vicerector de Recerca i de Transferència 
de la UAB en relació amb la participació de la UAB en l’empresa “Neuroheal, S.L.” dedicada al desenvolupament 

d’un medicament basat en una combinació de dos fàrmacs reposicionats per al tractament de neuropaties. 
 
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 17 de juny de 2019   (document 1 – document 

confidencial disponible a la Secretaria Tècnica del Consell Social de la UAB -), en el qual es proposa la participació 
en el capital social de “Neuroheal, S.L.” mitjançant l’aportació de 300 € representatius del 10 per 100 del capital 
social de la companyia i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la Comissió de Transferència de Coneixement i 
Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 21 de juny del 2019 va acordar: ‘Emetre proposta 
favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa 
“Neuroheal, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10 % 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 pel comitè ad-hoc (ANNEX –DOCUMENT CONFIDENCIAL-), 
reconeixent-ne a “Neuroheal, 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 17 de juny de 2019.’ 
 
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern 
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació 

d’empreses de base tecnològica (EBT). 
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Vist l’acord pres per la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de Govern 
reunida el 21 de juny, que acorda l’entrada al capital social en l’empresa de nova creació Neuroheal, S.L. 

 
Vist que en la reunió del Consell de Govern de 4 de juliol està previst tractar la proposta de participació de la UAB 
en el capital de l’empresa de nova creació Neuroheal, S.L. i que en la proposta d’acord s’estableix condicionar 
l’eficàcia jurídica de l’acord a l’obtenció de l’informe favorable de la Comissió Econòmica del Consell Social. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 

 
ACORDS  
 
1) Emetre informe favorable sobre: 
 
a) La proposta de participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa en el 

capital social de l’empresa “NEUROHEAL, S.L.”, a través de l’adquisició de participacions socials per import de 300 

euros, equivalent al 10 % 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 
(Document 1), reconeixent-ne a “NEUROHEAL, 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 17 de juny de 
2019. 
 
b) La participació de la UAB en el 10 per cent del capital social de l’empresa “Neuroheal, S.L.” suposa una 

aportació màxima de 300 euros. 
 
c) La certificació, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, de la naturalesa 
de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment 
a la part expositiva d’aquests acords són adequades.   

 
d) L’autorització a la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, realitzi els actes següents: 
 
i) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 

 
ii) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents òrgans 
de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels òrgans socials. 
 
iii) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per a la 
formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que disposa el 
present acord. 

  
2) Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords anteriors. En 
particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa “Neuroheal, 

S.L.”  en el termini d’un any aproximadament. 
 
3) Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu i per tal que faci la difusió oportuna. 
  
 
Acord 82/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Contracte de llicència de patent amb Nanoligent. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa 
Creu i de Sant Pau (IR-SANT PAU) i CIBER-BBN (CIBER) són titulars al 50%, 40% i 10%, respectivament de la 
sol·licitud de patent europea Therapeutic Nanoconjugates and Uses Thereof, sol·licitada amb data 17/01/2019 i 
número EP19382031.3. 
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Atesa la voluntat de formalitzar un contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i l’empresa 
Nanoligent, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 
l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi de les 

contraprestacions econòmiques indicades a l’informe d’idoneïtat.   
 
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 29 de maig de 2019  
(document 1 -Confidencial a disposició dels membres de la Comissió del Consell Social a la Secretaria Tècnica del 
Consell Social -). 
 

Vist l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2 c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de la propietat immaterial de 
la UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 
 
Vist l’article 64.q) dels Estatuts de la UAB. 

 

Vist l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible que estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan resulti procedent per la peculiaritat o la naturalesa i 
característiques del dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vist l’article 28.2. apartat h, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
  
Vista l’acord 68/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019 en virtut del qual s'acorda: PRIMER.- 
Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i l’empresa 
NANOLIGENT, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 
l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació 

econòmica indicada a l’informe d’idoneïtat (Document 1 -Confidencial a disposició dels membres del Consell de 
Govern a l’OCI-); SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències; 

TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer; 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva, 

 
ACORDS  
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
1) Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i l’empresa 
Nanoligent, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 

l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una contraprestació 
econòmica indicada a l’informe d’idoneïtat (Document 1). 
2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l’apartat primer d’aquest 

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

 
 
Acord 83/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Cessió d’ús d’espais per a la gestió d’una Oficina de Correos en el Campus de Bellaterra. 
 
EXPOSICIO DE MOTIUS 

 
Atès que amb anterioritat a l’any 1985 la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., disposa de l’ús d’un espai de 
109 m2 on té ubicada una Oficina postal a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central del campus 
universitari (document 1). 
  
Atès que no existeix un document que formalitzi l’establiment de l’oficina postal de Correos. 
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Vist l’article 89.j) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 207.1 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2. apartat g, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social. 
 
Vista l’acord 65/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019 en virtut del qual s’acorda: Primer.- 
Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A-83052407, 
segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 

- Objecte: Cessió d’ús de 109 m2 ubicats a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central, del campus 
universitari de Bellaterra. 
- Cànon: 15 €/m2/any, o sigui 1.635,00 € anuals (IVA exclòs) en concepte de despeses generades la campus, així 
com, les despeses derivades del consum de fluids energètics, sotmès a revisió de l'IPC.     
- Termini de duració: 4 anys, prorrogables expressament per períodes iguals i successius de 4 anys fins el límit 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques.   

- Destinació: Per realitzar les activitats pròpies d’una oficina postal. 

Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 
compliment a aquests acords; Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 
competències; Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests 
acords; Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 

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

1) Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A-83052407, 
segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions següents: 
a) Objecte: Cessió d’ús de 109 m2 ubicats a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central, del 
campus universitari de Bellaterra, d’acord amb el que consta en el document 1. 
b) Cànon: 15 €/m2/any, o sigui 1.635,00 € anuals (IVA exclòs) en concepte de despeses generades al campus, 

així com, les despeses derivades del consum de fluids energètics, sotmès a revisió de l'IPC. 
c) Termini de duració: 4 anys, prorrogables expressament per períodes iguals i successius de 4 anys fins el límit 
màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques.   
d) Destinació: Per realitzar les activitats pròpies d’una oficina postal. 
 
2) Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 
documents públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar 

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

fer-lo efectiu. 
  
  

Acord 84/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica 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. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
ACORDS  
 
1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB 

presentat a la reunió de la Comissió de 8 de juliol 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. 
 
 
Acord 85/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Pla d’Estabilització Pressupostària 2020-2052 de la UAB. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
  

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

Vist l’article 64 apartat b i l i  212 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 apartat d del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord PLE 33/2019 pres pel Ple del Consell Social de 27 de juny de 2019 en virtut del qual s’acorda: 1) 

Aprovar el balanç, el compte de resultats econòmic patrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de 
fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria de la Universitat Autònoma de Barcelona 
corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018, i donar-se per assabentats de l’informe d’opinió 
d’auditoria, d’acord amb el que consta en el document 1; 2) Condicionar l’eficàcia jurídica del punt primer d’aquest 
acord a l’acord corresponent del Consell de Govern de la UAB;  3) Encarregar al vicerector d’Economia i de 
Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquest acord; 4) Comunicar el present acord a la vicegerent 
d'Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
Vist l’acord 51/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019 en relació a l’aprovació de la memòria 
econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a 

l’exercici anual  de 31 de desembre de 2018, que s’annexa. 
 
Vista la liquidació del pressupost de la Universitat corresponent a l’exercici 2018 amb un romanent genèric negatiu 

d’import 3,26 milions d’euros. 
 
Vist l’article 16 de la Llei 4/2017, de 28 de març de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. 
 
Atès que resten 17,05 milions d’euros per executar segons el calendari del Pla d’Estabilització Pressupostària 
2013-2022 de la UAB, aprovat segons acord 86/2012 del Ple del Consell Social de 19 de desembre i modificat 
segons els acords PLE 03/2016 i PLE 73/2016, presos en les reunions del Ple del Consell Social de 22 de febrer i 

de 15 de novembre, respectivament. 
 
Vist l’acord 52/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- 
Aprovar el document Línies generals i calendari del Pla d’Estabilització Pressupostaria (PEP) de la UAB 2020-2052, 
que s’annexa. Segon.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. Tercer.- 
Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 

 



BOUAB Núm. 175  -  Juliol i Agost / 2019     pàg. 32 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 

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

1) Aprovar les línies generals i el calendari del Pla d’Estabilització Pressupostària (PEP) 2020-2052 de la UAB, 
d’acord amb el que consta en el document 1. 
2) Presentar al Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’Universitats el Pla 
d’Estabilització Pressupostària aprovat en l’apartat primer d’aquest acord. 
3) Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent de la UAB el seguiment i l’execució d’aquest acord. 
4) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent i a la vicegerent d’Economia de la 

UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 

  
  
Acord 86/2019, de 8 de juliol, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Ampliació de capital de SIGMA Gestió Universitària, AIE. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Atès que en data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de 29 
d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el 
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en el 
marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema integrat de 

gestió acadèmica SIGMA. 
 

Atès que en data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Univesidad 
de Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel 
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA GESTIÓN 
UNIVERSITARIA, AIE. D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el desenvolupament i 

millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió 
acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del 
sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA. 
 
Actualment la relació de socis i del capital de l’esmentada agrupació és el següent: 
  
Soci  Capital  ...................................................... Percentatge 

Universidad de Zaragoza  259.637,23  ......................................................... 13,96% 
Universitat Autònoma de Barcelona  250.622,04  ......................................................... 13,48% 
Universitat Autónoma de Madrid  241.606,87  ......................................................... 12,99% 

Universidad de Valladolid  238.000,79  ......................................................... 12,80% 
Universidad de Córdoba  209.152,21  ......................................................... 11,25% 
Universidad Carlos III  207.349,18  ......................................................... 11,15% 

Universidad Pública de Navarra  200.137,03  ......................................................... 10,76% 
Universitat Pompeu Fabra  196.530,96  ......................................................... 10,57% 
Fundació Universitària Balmes (Fase I)  18.782,00  ............................................................. 1,01% 
Universidad de Burgos (Fase I)  18.782,00  ............................................................. 1,01% 
UNED (Fase I)  18.782,00  ............................................................. 1,01% 
 
En data 24 de maig de 2019 el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE va acordar la 

incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb l’aportació de 18.782 euros, corresponent a l’1% 
del capital social, deixant-lo en 1.878.164,31 euros, tal i com consta al document 1, distribuït el capital de la 
manera següent. 
 
Soci  Capital  ...................................................... Percentatge 
Universidad de Zaragoza  259.637,23  ......................................................... 13,82% 

Universitat Autònoma de Barcelona  250.622,04  ......................................................... 13,34% 
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Universitat Autónoma de Madrid  241.606,87  ......................................................... 12,86% 
Universidad de Valladolid  238.000,79  ......................................................... 12,67% 
Universidad de Córdoba  209.152,21  ......................................................... 11,14% 

Universidad Carlos III  207.349,18  ......................................................... 11,04% 
Universidad Pública de Navarra  200.137,03  ......................................................... 10,66% 
Universitat Pompeu Fabra  196.530,96  ......................................................... 10,46% 
Fundació Universitària Balmes (Fase I)  18.782,00  ............................................................. 1,00% 
Universidad de Burgos (Fase I)  18.782,00  ............................................................. 1,00% 
UNED (Fase I)  18.782,00  ............................................................. 1,00% 

Universidad de Cantabria (Fase I)  18.782,00  ............................................................. 1,00% 
Total  1.878.164,31  ......................................................... 100% 
 
Així mateix, el Consell d’Administració vol ampliar el capital social per import de 125.212,00 €, en virtut de la 
qual: 
 

Els socis de la Fase I de l’ampliació han d’acudir a l’ampliació de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; 

Es preveu incorporar 6 nous socis per un valor nominal de 20.034,00 €, cadascun; 
 
d’acord amb els termes del document 1 (apartat 3.1), resultant la distribució de capital de la següent manera: 
  
Soci  Capital  ...................................................... Percentatge 
Universidad de Zaragoza  259.637,23  ......................................................... 12,96% 
Universitat Autònoma de Barcelona  250.622,04  ......................................................... 12,51% 

Universitat Autónoma de Madrid  241.606,87  ......................................................... 12,06% 
Universidad de Valladolid  238.000,79  ......................................................... 11,88% 
Universidad de Córdoba  209.152,21  ......................................................... 10,44% 
Universidad Carlos III  207.349,18  ......................................................... 10,35% 
Universidad Pública de Navarra  200.137,03  ........................................................... 9,99% 
Universitat Pompeu Fabra  196.530,96  ........................................................... 9,81% 

Fundació Universitària Balmes (Fase I)  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Universidad de Burgos (Fase I)  20.034,00  ............................................................. 1,00% 

UNED (Fase I)  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Universidad de Cantabria (Fase I)  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Fase II   
Soci 1r  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Soci 2n  20.034,00  ............................................................. 1,00% 

Soci 3r  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Soci 4r  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Soci 5è  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Soci 6è  20.034,00  ............................................................. 1,00% 
Total  2.003.376,31  ......................................................... 100% 
  
 

D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 
participació de la Universitat en altres entitats. 

 
Vista l’acord 72/2019 pres pel Consell de Govern reunit el 4 de juliol de 2019 en virtut del qual s’acorda:  
 

PRIMER.- Confirmar l’acord del Consell d’administració de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) de 24 de 
maig de 2019 pel qual es va aprovar la incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb una 
participació d’un 1% del capital social;  
SEGON.- Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) 
per import de 125.212,00 €, en virtut de la qual: 
-Els socis de la Fase I de l’ampliació hagin d’acudir a l’ampliació de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; i,  
-S’incorporin 6 nous socis que subscriguin 20.034,00 €, cadascun; d’acord amb els termes del document 1 

(apartat 3.1). 
 
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències,  
QUART.-. Encarregar al gerent l’execució i el seguiment de l'acord prime; 
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerenta d’economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, es presenta la següent 
 
ACORDS  

 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
Confirmar l’acord del Consell d’administració de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) de 24 de maig de 
2019 pel qual es va aprovar la incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb una participació d’un 
1% del capital social. 

Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) per import 
de 125.212,00 €, en virtut de la qual: 
 
-Els socis de la Fase I de l’ampliació hagin d’acudir a l’ampliació de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; i, 
-S’incorporin 6 nous socis que subscriguin 20.034,00 €, cadascun; d’acord amb els termes del document 1 
(apartat 3.1.) 

 

Encarregar al gerent de la UAB l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

 

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

 
Acord  49/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Aprovar l’acta de la sessió anterior del dia 15 de maig de 2019.  
 
 

Acord  50/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
L'equip de govern de la UAB va acordar afegir-se a la declaració d'estat d'emergència climàtica tot secundant la 
iniciativa de l'Assemblea Ecologista de la UAB, que va redactar una carta oberta adreçada al conjunt de la 
Universitat.  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern, el Consell de Govern ha 

adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Afegir-se a la declaració d’estat d’emergència climàtica tot secundant la iniciativa de l’Assemblea 
Ecologista de la UAB en els termes següents: 

 
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'afegeix a la declaració d'emergència climàtica tot recollint la 

veu de les persones que han signat la carta oberta a la UAB per a la declaració de l'estat d'emergència 
climàtica. En aquest sentit, la UAB s'uneix als esforços de diferents sectors de la societat per posar en 
primera línia mediàtica i política la gravetat de la crisi climàtica d'origen antropogènic que estem vivint. 
 
El consens científic sobre la gravetat d'aquesta crisi climàtica és robust i generalitzat i, com a membres de 
la comunitat científica, sabem que la situació que afrontem és crítica i que interpel·la tota la societat i totes 

les institucions socials i polítiques que la conformen a impulsar estils de vida més sostenibles i a lluitar de 
manera activa i urgent contra el canvi climàtic. Les universitats, com a institucions científiques al nostre 
país i com a altaveus de les demandes de la comunitat científica i de les futures generacions, tenim la 
responsabilitat de donar la veu d'alarma enfront de l'emergència climàtica que tenim davant i de posicionar-
nos al respecte. 
 

Els estatuts de la nostra universitat recullen com un dels seus principis d'actuació l'orientació de la 
docència, la recerca i de tota l'activitat universitària en general vers el respecte del medi ambient i el 
desenvolupament  sostenible i, en aquest sentit, tant els membres de la comunitat com diversos àmbits 
organitzatius treballen en la recerca i en l'acció en àmbits com la mobilitat, l'energia o els residus amb 



BOUAB Núm. 175  -  Juliol i Agost / 2019     pàg. 35 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

l'objectiu de disminuir les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle generades per la UAB i d'assolir 
una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 
 

Una mostra més d'aquest compromís de la UAB és el lema escollit per a la Festa Major del proper curs 
2019-2020: "La UAB, contra el canvi climàtic". Com en les darreres edicions de la FM, a partir del lema i al 
llarg de tot el curs acadèmic, s'impulsarà un conjunt d'accions que es treballaran de manera conjunta amb 
tota la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI). L'objectiu és que la crisi climàtica esdevingui centre 
d'interès per a l'activitat docent, investigadora i de participació. 

 
SEGON.- Encarregar la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat que faci el seguiment de l'acompliment d'aquest 

acord. 
 
 
Acord  51/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la proposta del vicerector d’Economia i de Campus d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç de 
situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de 

desembre de 2018. 
 
Vist el que disposa l’article 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel que 
fa al pressupost de les universitats. 
 
Vist l’article 81 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 d’octubre, d’Universitats pel que fa a la programació i 
pressupost. 

 
Vist el que disposa l’article 14, apartat 2 de la Llei Orgànica d’Universitats, segons redacció donada per la Llei 
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, on s’estableix que  correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, 
l’aprovació del pressupost així com dels comptes anuals. 
 
Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona el qual estableix que l'elaboració de la 

memòria econòmica, el balanç i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i 
que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement en data 27 de juny de 2019 sobre la 
memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB 
corresponent a l’exercici anual tancat a 31 de desembre de 2018. 
 

Vist que el ple del Consell Social va aprovar en data 27 de juny de 2019 la memòria econòmica, el balanç, el 
compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 
2018. 
 
Vist l'article 3, lletra l)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER. Aprovar la memòria econòmica, el balanç de situació, el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual de 31 de desembre de 2018, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords. 
 

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

Acord  52/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 

http://www.uab.cat/doc/Compte_resultats_pressupost_UAB_2018
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Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus pel que fa a les línies generals i calendari del Pla 
d’Estabilització  Pressupostària (PEP) de la UAB pel període 2020-2052. 
 

Vist el que disposa l’article 81, apartats 4 i 5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats pel 
que fa al pressupost i rendició de comptes de les universitats públiques. 
 
Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel 
que fa al pressupost de les universitats. 
 

Vist el que disposa l’article 16 de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’exercici de 2017 mitjançant el qual s’estableix l’obligació d’elaborar un pla d’estabilització pressupostària en 
el cas que una universitat pública liquidi el seu pressupost amb un romanent de tresoreria genèric negatiu amb la 
finalitat de corregir la situació d’incompliment d’equilibri pressupostari. 
 
Vist l'article 3, lletra l)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 

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

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

 
PRIMER. Aprovar el document Línies generals i calendari del Pla d’Estabilització Pressupostaria (PEP) de la UAB 
2020-2052, que s’annexa. [Document] 
 
SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

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

 
Acord  53/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
L’article 19 de la Llei de Pressupostos de l’Estat per a l’any 2018, pressupostos prorrogats per a l’any 2019, 
estableix un 100% de taxa de reposició. Les universitats estan obligades a destinar, com a mínim, un 15% del 

total de places que s'ofereixin a la contractació, com a personal laboral fix, al personal investigador que hagi 
finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el certificat I3 i, s’estableix també, que addicionalment es 
podran oferir un nombre de places equivalent al 5% del total de la seva taxa de reposició, que aniran destinades a 
aquells sectors o àmbits que es consideri que requereixen un reforç addicional d’efectius. 
 
L'apartat 2 de de l'article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix que l’oferta d’ocupació pública haurà de ser aprovada pel 

respectiu òrgan de govern de l’administració pública i s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma o, si escau, de l'Estat, abans de la finalització de l'any 2019.  
 

L'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona per al 2019 
inclou les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que s’han de proveir mitjançant la 
incorporació de personal de nou ingrés. Aquesta oferta ha estat aprovada per la Direcció General d’Universitats de 

la Generalitat de Catalunya.  
 
El càlcul de la taxa de reposició d'efectius, comunicada a la Direcció General d’Universitats de la Generalitat de 
Catalunya en funció de nombre d'empleats fixos que durant l'exercici 2018 han deixat de prestar serveis en 
aquesta Universitat i les altes per reingrés, ascendeix a 97 places, de les quals, 14 es reserven a la contractació, 
com a personal laboral fix, de personal investigador que hagi finalitzat el programa Ramón i Cajal i hagi obtingut el 
certificat I3. 

 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic en la seva sessió del dia 26 de juny de 2019 pel qual es va 
informar favorablement l’oferta pública d’ocupació del personal docent i investigador per al 2019.  
 
Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies 

programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans. 

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

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació de personal docent i investigador per a l’any 2019, que s’annexa. 
[Document] 

 
SEGON.- Ordenar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i establir la seva entrada en 
vigor a partir del dia següent d’aquesta publicació. 

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

 
 
Acord  54/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vist l’article 48 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que regula la plantilla de personal 
docent i investigador de les universitats.  
  
Vista la necessitat de comptar amb un model teòric de plantilles dels departaments i de les unitats docents 
hospitalàries que permeti que les decisions que s’hagin de prendre en matèria de professorat s’orientin cap a 
objectius clars, coneguts públicament i consensuats entre la comunitat universitària. 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de data 13 de desembre de 2017 pel qual es va aprovar el Model de Plantilla 
teòrica del PDI dels departaments i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB. 
  
Vista la necessitat de modificar el punt 9, apartat d) del Model de Plantilla teòrica del PDI dels departaments i de 

les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic en la seva sessió del dia 26 de juny de 2019 pel qual es va 

informar favorablement la modificació del punt 9. Apartat d) del Model de Plantilla teòrica del PDI dels 
departaments i de les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB. 
 
Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies 
programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació el punt 9, apartat d) del Model de Plantilla teòrica del PDI dels departaments i de 
les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB, de conformitat amb l’annex adjunt. [Document] 
 
SEGON.- Establir la seva entrada en vigor a partir del dia següent de la seva aprovació per part del Consell de 

Govern, i ordenar la seva publicació al Butlletí Oficial de la UAB.  
 
TERCER.- Comunicar el present acord al vicerector de Personal Acadèmic, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord  55/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 

 
Vista la petició de creació del títol propi de Pregrau dual que ha estat presentada, 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 títol. 

http://www.uab.cat/doc/Oferta_ocupacio_publica_personal_docent_investigador_2019
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Model_Plantilla_teorica_PDI_CG040719
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Vista la necessitat de crear un programa que millori la qualificació, el desenvolupament personal i l’ocupabilitat de 
joves que inverteixen en la seva professionalització en un camp determinat, amb la corresponsabilitat de les 

empreses i entitats que participen en el procés formatiu com a aprenents.  
 
Vist que hi ha persones que acompleixen els requisits de titulació prèvia, amb o sense experiència laboral, 
interessats a professionalitzar-se en camps determinats del seu interès, en base a un procés coordinat entre la 
universitat i l’empresa. 
  

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 282.2 de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis 

universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 
861/2010, de 2 de juliol, que estableix que la UAB pot aprovar títols propis amb altres denominacions per criteris 
d’interès estratègic o per motius acadèmics que aconsellin la formació d’especialistes en un àmbit determinat. 
 
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 15 de maig de 2019, 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. 
 
Atès la proposta de creació del títol de Pregrau dual que es presenta va ser informada favorablement a la sessió 
de la Comissió d’Afers Acadèmics de 23 d’octubre de 2018. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d'Innovació i de Projectes 

Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la creació del títol propi de Pregrau dual. [Document] 
 
SEGON.- Elevar la creació del títol de Pregrau dual al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 

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

Acord  56/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació dels títols propis de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les 
Administracions Locals i de pregrau d’Especialista en Radiologia que han estat presentades, i després de revisada 
la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB 
per a la creació d'aquest tipus de títol. 
 
Vist que en data 4 de juliol de 2019 s’ha aprovat el títol propi de Pregrau dual. 
 

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 15 de maig de 2019, pel que fa a les 

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

http://www.uab.cat/doc/Titol_propi_Pregrau_dual_CG040719
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d'aprovar el Consell de Govern sobre creació d'ensenyaments i títols de primer cicle, segon cicle i formació 
permanent. 
 

Atès que les propostes de creació del títol de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les 
Administracions Locals i en Radiologia que es presenten van ser informats favorablement a la sessió de la 
Comissió d’Afers Acadèmics de 23 d’octubre de 2018 i de 21 de maig de 2019, respectivament. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d'Innovació i de Projectes 
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títol propi de Pregrau d’Especialista següents:  

 

 Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions Locals  
 Pregrau d’Especialista en Radiologia  

 
SEGON.- Elevar la creació dels títols de Pregrau d’Especialista en Sistemes d’Informació per a les Administracions 
Locals i en Radiologia al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
TERCER.- Encarregar al vicerector d'Innovació i de Projectes Estratègics l'execució i el seguiment dels acords 

primer i segon. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius 
 
 

Acord  57/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 
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 el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials.  
  
Vist l'article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, 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 corresponents als estudis de primer cicle.  

 
Atès que la proposta de creació de títol de grau va ser informada favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers 
Acadèmics de 21 de maig de 2019. 

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

 
PRIMER.- Aprovar la creació dels títols de grau següents: 
 

- Ciències i humanitats 
- Estudis socioculturals de gènere  

 

SEGON.- Aprovar, per reverificació, la creació del títol de grau següent: 
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- Estadística aplicada  

 

TERCER.- Elevar l'aprovació de la creació dels títols de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències. 
 
QUART.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 

CINQUÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 
Acord  58/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 

Vista la petició de creació i de modificació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació 

justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació 
i modificació 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.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 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 15 de maig de 2019, 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 la creació de títols de màster universitari. 
 
Atès que les propostes de modificació i de creació de títols de màster universitari van ser informades 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 21 de maig i de 25 de juny de 2019. 
 

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

 

PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster universitari següent: 
 

- Neuroenginyeria i rehabilitació 

 
SEGON.- Aprovar, per reverificació, la creació del títols de màster universitari següents: 
 

- EM Polítiques Educatives per al Desenvolupament Global/Education Policies for Global Development 
(GLOBED)  

- Erasmus Mundus en Models i Mètodes d'Economia Quantitativa / Eramus Mundus in Models and 
Methods of Quantitative Economics  

- Neurorehabilitació  
 
 

 
TERCER.- Aprovar la modificació del títol de màster universitari següent: 
 

- Antropologia social i cultural/Master in Social and Cultural Anthropology, que passa a denominar-se 
Antropologia social i cultural CREOLE / Master in Social and Cultural Anthropology CREOLE 
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QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i la modificació dels títols de màster universitari al Consell Social per tal 
que exerceixi les seves competències. 
 

CINQUÈ.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords 
primer i segon. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  59/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vistes les peticions de creació i de modificació de títols de màster i de diploma de postgrau que han estat 
presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que acredita 
que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i les seves modificacions 
posteriors, 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 15 de maig de 2019, 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. 
 
Atès les propostes de creació i de modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis que es 
presenten van ser informades favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 21 de maig i de 25 

de juny de 2019. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la comissionada de la rectora per a l’Escola 
de Postgrau i la Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la creació del títol de màster propi següent: 
 

- Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Assessorament Genètic  
- Màster en Genètica Assistencial. Especialitat en Genètica Clínica  

- Màster en Genètica Assistencia. Especialitat en Laboratori de Genètica 
- Màster en Alteracions de la Deglució  
- Master’s Degree on Swallowing Disorderes  
- Màster en Clínica de Petits Animals (Semipresencial)  

- Màster en Clínica de Petits Animals (on line)  
- Màster en Neuorpsicologia Clínica Infantil i d’Adults (Interuniversitari UAB/U. Del País Vasco)  

 

SEGON.- Aprovar la modificació del títol de màster propi següent: 
 

- Màster en Tipografia Avançada, que passa a denominar-se màster en Tipografia Avançada i Disseny de 
Pàgina  

 
TERCER.- Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents:  

 
- Diploma de Postgrau en Disseny Tipogràfic  
- Diploma de Postgrau en Disseny de Pàgina i Editatge  
- Diploma de Postgrau en Atenció Centrada en la Persona (ACP) en Serveis d’Atenció a la Dependència 
- Diploma de Postgrau en Il·lustració pera Publicacions Infantils i Juvenils  
- Diploma de Postgrau en Lactància i Donació de Llet Humana (títol interuniversitari UAB-UVI/UCC)  

 



BOUAB Núm. 175  -  Juliol i Agost / 2019     pàg. 42 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

QUART.- Elevar l'aprovació de la creació i de la modificació de títols de màster i de diplomes de postgrau propis al 
Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 

CINQUÈ.- Encarregar a la comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat l'execució i el 
seguiment dels acords primer a tercer. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  60/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que en data 17 de novembre de 2010 el Consell de Govern va aprovar el text refós corresponent al 
Reglament de Personal Acadèmic de la UAB el qual s’ha modificat en diverses ocasions, la darrera en data 13 de 
març de 2019. 

 

Atesa la conveniència de modificar i completar la regulació continguda als títols I i II del Reglament de Personal 
Acadèmic referits als concursos de personal acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic en la seva sessió del dia 26 de juny de 2019 pel qual es va 
informar favorablement la modificació del Reglament de Personal Acadèmic en relació amb els concursos de 
professorat. 
 

Vist l’article 3 c) i d) del Reglament del Consell de Govern que preveu que és competència del Consell de Govern 
regular els assumptes objecte de la seva competència pel que fa, i entre d’altres, a l’establiment de les línies 
programàtiques de la Universitat i a les directrius generals sobre organització dels recursos humans. 
 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, el Consell 
de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del Reglament de Personal Acadèmic en relació amb els concursos de 
professorat. [Document] 

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

 
TERCER.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 
Acord  61/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, de modificació de la normativa 

acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Real Decret 1393/2007, de 
29 d’octubre. 
 
Atesa la necessitat d’actualitzar l’annex relatiu a la documentació necessària per a l’admissió per a persones amb 
titulacions universitàries estrangeres parcials, o totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a 
Espanya. 
 

Vist l’article 12.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, 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 disposicions normatives en matèria acadèmica d’estudis de primer cicle, 
segon cicle i formació permanent. 
 

Atès que la proposta de modificació de la normativa acadèmica de la UAB abans esmentada va ser informada 
favorablement a la sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 25 de juny de 2019. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_Reglament_Personal_Academic_CG040719
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Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’Annex XX del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als 
estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, en els termes que s’annexen. 
[Document] 

 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat  l'execució i el seguiment d'aquests 
acords. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 

 

 
Acord  62/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència relativa a la modificació de la Normativa reguladora 
de les retribucions addicionals derivades de la participació en activitats de recerca, transferència i formació 
especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de col·laboració o ec’s). 
 

Atesa la necessitat de modificar la normativa aprovada per Acord de Consell de Govern de data 10 de juliol de 
2018. 
 
Vist que la Comissió d’Economia i d’Organització va informar favorablement en sessió de 27 de juny de 2019 pel 
que fa a proposta de  modificació de la Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades de la 
participació en activitats de recerca, transferència  i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la Llei 

Orgànica d’Universitats (encàrrecs de col·laboració o ec’s). 
 

Vist l'article 3, lletra d) del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació de la Normativa reguladora de les retribucions addicionals derivades 
de la participació en activitats de recerca, transferència  i formació especialitzada emparades per l’article 83 de la 

Llei Orgànica d’Universitats (encàrrecs de col·laboració o ec’s), segons document que s’annexa. [Document] 
 
SEGON.- Comunicar els presents acords al vicerector de Recerca i de Transferència, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
 

Acord  63/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vist el mandat legal imposat per la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’Igualtat efectiva entre homes i dones que 
imposa a les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics vinculats o que 
en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen serveis públics, aprovar, en el termini de dos 
anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi 
presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de 

garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la 
discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció 
professional i a la resta de les condicions de treball. 
 
Atès que el III Pla d’Acció per a la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la Universitat Autònoma de 
Barcelona tenia una vigència des de l’any 2013 fins al 2017. 

 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_academica_estudis_universitaris_CG040719
http://www.uab.cat/doc/Modificacio_normativa_retribucions_addicionals_CG040719
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Atès que al finalitzar la vigència del III Pla d’Acció per a la Igualtat d’Oportunitats entre Homes i Dones de la UAB, 
des de l’Observatori per la Igualtat es va formar una comissió mixta que incorporava a tots els col·lectius de la 
Universitat, així com personal tècnic i expert, i per treballar un nou pla d’igualtat.  

 
Atès que, a resultes de la feina esmentada, l’Observatori per la Igualtat i la Comissió mixta, van elaborar una 
proposta de document que recollia les principals mesures del nou pla d’acció per la Igualtat d’homes i dones: IV 
Pla d’Acció per a la Igualtat de Gènere amb una vigència del 2019 fins al 2023. 
 
Atès que el 6 de juny de 2019, la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat presidida per la vicerectora d’Alumnat i 

Ocupabilitat, informa favorablement al document de mesures del IV Pla d’Acció per a la Igualtat de Gènere amb 
una vigència del 2019 fins al 2023, 
 
Vist l'article 3, lletra a)  del Reglament de Consell de Govern, segons la redacció donada per acord del Consell de 
Govern de data  10 de desembre de 2013, pel que fa a les competències del Consell de Govern. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar IV Pla d’Acció per a la Igualtat de Gènere amb una vigència del 2019 fins al 2023, en els 

termes que es recullen en el document annex. [Document] 
 
SEGON.-  Encarregar a la vicerectora competent en la matèria, l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
TERCER.- Comunicar aquest acord al vicegerent competent en la matèria tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
 

Acord  64/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis i Recerca en 
Emprenedoria i Innovació Social, CREIS’ promogut pel doctor David Urbano, la qual va ser presentada davant el 
vicerector de Recerca i de Transferència.  

  
Atesa la memòria que conté les finalitats, les línies d’investigació principals, la proposta d’activitats, la relació de 
les persones que en formen part i un pla econòmic que demostra la capacitat d’autofinançament del CER amb fons 
externs i la proposta de Reglament. 
 
Vist l'article 16.4.b) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon informar de les propostes que han de 
ser discutides i, si escau, aprovades pel Consell de Govern pel que fa a la creació d’un Centre d’Estudis i de 
Recerca. 

 
Vist l’acord de la Comissió d’Investigació de data 19 de juny de 2019 pel qual es va informar favorablement la 
proposta de creació de l’esmentat Centre d’Estudis i de Recerca.  

 
Vist l’article 18 de la Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d’Investigació, en la seva 
redacció donada per Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (TRI) segons el qual la constitució d’un 
Centre d’Estudis i de Recerca requereix acord del Consell de Govern, prèvia proposta de la Comissió 
d’Investigació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 

 

http://www.uab.cat/doc/IV_Pla_Accio_Igualtat_Genere_CG040719
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PRIMER.- Aprovar la proposta de creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació ‘Centre d’Estudis 
i Recerca en Emprenedoria i Innovació Social, CREIS’, d’acord amb la memòria i del Reglament en els termes del 
document annex.  [Document] 

 
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. 
 

 
Acord  65/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que amb anterioritat a l’any 1985 la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., disposa de l’ús d’un 
espai de 109 m2 on té ubicada una Oficina postal a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central del 
campus universitari. 

  

Atès que no existeix un document que formalitzi l’establiment de l’oficina postal de CORREOS. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, l’article 
29 del decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de 
Catalunya, els articles 93 i 137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions 
Públiques i l’article 207 dels Estatuts de la UAB.  

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 
Primer.- Autoritzar la cessió d’ús d’espais a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. amb CIF núm. A-

83052407, segons el que disposa la legislació vigent en matèria de patrimoni, d’acord amb les condicions 
següents: 

 
- Objecte: Cessió d’ús de 109 m2 ubicats a la planta baixa de l’edifici B, de l’Avinguda de l’Eix Central, del 

campus universitari de Bellaterra. 

 
- Cànon: 15 €/m2/any, o sigui 1.635,00 € anuals (IVA exclòs) en concepte de despeses generades la 

campus, així com, les despeses derivades del consum de fluids energetics, sotmés a revisió de l'IPC.     
 
- Termini de duració: 4 anys, prorrogables expressament per períodes iguals i successius de 4 anys fins el 

límit màxim permès per la legislació de patrimoni de les Administracions Públiques.   
 

- Destinació: Per realitzar les activitats pròpies d’una oficina postal.  
  
Segon.- Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els 

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

Tercer.- Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències.  
 
Quart.- Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 
 

 
Acord  66/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Atès que la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB), la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA DE 
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE SANT PAU (IR-SANT PAU) i CIBER-BBN (CIBER) són titulars al 50%, 40% i 
10%, respectivament de la sol·licitud de patent europea THERAPEUTIC NANOCONJUGATES AND USES THEREOF, 

sol·licitada amb data 17/01/2019 i número EP19382031.3.  

http://www.uab.cat/doc/Reglament_CREIS_CG040719
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Atesa la voluntat de formalitzar un contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i l’empresa 
NANOLIGENT, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva de 

l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi de les 
contraprestacions econòmiques indicades a l’informe d’idoneïtat.   
  
Vist l’informe d’idoneïtat econòmica lliurat pel cap de l’Oficina de Valorització i Patents de data 29 de maig de 
2019.  
 

Atès que l’article 89.k) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, estableix que ‘correspon al Consell Social, en matèria 
econòmica, pressupostària i patrimonial, les funcions següents: (...) k) Autoritzar el rector o rectora a adoptar els 
acords d’adquisició, disposició i gravamen de béns immobles i a partir dels límits que aprovi el consell social, dels 
béns mobles de la universitat, els títols de valor i les participacions socials’.  
 
Atès que els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 

UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat.  

 
Atès que l’article 64.q) del Estatuts de la UAB estableix com a competència del Consell de Govern proposar al 
Consell Social el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
  
Atès l’article 55.3.g) i h) de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible estableix que la transmissió de 
drets sobre patents, ja sigui cessió de la titularitat de la mateixa, ja sigui concessió de llicències d’explotació sobre 
las mateixes, poden ésser adjudicades de forma directa quan la peculiaritat o la naturalesa i característiques del 

dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Recerca i de Transferència, el 
Consell de Govern ha adoptat els següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Autoritzar la formalització del contracte entre la UAB, IR-SANT PAU i CIBER, com a llicenciants, i 
l’empresa NANOLIGENT, S.L., com a llicenciatària, en virtut del qual els llicenciants atorguin una llicència exclusiva 
de l’esmentada patent amb una durada equivalent a la de la duració del dret de patent a canvi d’una 
contraprestació econòmica indicada a l’informe d’idoneïtat. 

 
SEGON.- Elevar l’anterior acord al Consell Social perquè exerceixi les seves competències. 
  
TERCER.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment de l'acord primer. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius. 

 
 
Acord  67/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 

 
Atès que el Consell de Govern en data 15 de maig de 2019 va acordar modificar, entre d’altres, els articles 15 i 
17 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, aprovada 

per acord del Govern de 15 de juliol de 2009, i modificada pels acords del mateix Consell de Govern de 13 de 
juliol i 16 de desembre de 2011, de 25 d’abril, de 17 de juliol de 2012, de 19 de novembre de 2012, i de 14 de 
març de 2013 de 14 de juliol de 2016, de 27 de setembre de 2016, de 26 de gener de 2017 i de 3 de maig i de 7 
de novembre de 2018, en el sentit d’incloure una persona que representi el personal d’administració i serveis i 
sigui membre del Claustre com a membre de la Comissió d’Investigació i de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Atès que correspon procedir a l’elecció d’aquests membres nous de la Comissió d’Investigació i de la Comissió de 

Personal Acadèmic. 
 
Vist que l’article 3 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB estableix: 
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1. Els membres de les comissions, excepte els que s'esmenten al paràgraf següent, són elegits pel Consell de 
Govern, després d'haver presentat prèviament la candidatura corresponent, i d'acord amb el que estableix 
l'article 24 del Reglament del Consell de Govern. 

 
2. Els degans i directors d'escola, de departament o d'institut són elegits pel col·lectiu respectiu i d'entre els 
membres d'aquest, i són membres de la comissió per raó del càrrec. En el moment de l'elecció, s'han de 
proclamar el titular i el suplent. 
 
3. Les persones candidates a representar l’estudiantat a les comissions del Consell de Govern han de ser 

proposades pel Consell d’Estudiants de la UAB. En el cas que siguin candidats a representar l’estudiantat de 
postgrau hauran de pertànyer al col·lectiu del personal investigador en formació (PIF). 

 
Vist el que disposa l'article 24 del Reglament del Consell de Govern 
 

1. Els membres de les Comissions són elegits pel Consell de Govern, prèvia presentació de candidatures, que 

serà comunicada a efectes de publicitat als diversos estaments i a les estructures bàsiques de la universitat. 

  
2. Les candidatures s'han de presentar per escrit, amb especificació de Comissió i estament, a la Secretaria 
General, la qual ha de garantir la publicitat de la convocatòria entre els membres de la comunitat 
universitària. 
  
3. L'elecció es farà per majoria simple de vots emesos. L'escrutini es realitzarà recomptant els vots i 
ordenant els candidats per ordre descendent en nombre de vots i resultaran elegits els més votats que 

compleixin les condicions generades de composició establerts per a cada Comissió. En cas que alguna de les 
eleccions deixés vacant un o diversos llocs per cobrir, es procedirà a una nova votació. 

 
Vist que s'ha obert el termini de presentació de candidatures fins el dia 3 de juliol de 2019, a les 9:00. Per tal que 
els membres del Consell de Govern puguin conèixer les candidatures presentades. 
 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Escollir els següents membres que representen el personal d’administració i serveis en la Comissió 
d’Investigació i en la Comissió de Personal Acadèmic: 
 

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
 
Albert Teixidó Palazón 
 
COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC 
 
Ernesto Castaños Moreno 

 
SEGON.- Comunicar el resultat de la votació a les persones que resulten escollides i als presidents de les 
comissions. 

 
 
Acord  68/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 

 
Atès que en data 14 de març de 2018 el Consell de Govern va aprovar (22/2018) el següent:  
 

‘Primer.- 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 preliminar 

sobre la proposta emesa per la comissió ad-hoc  reconeixent-ne a NANOLIGENT, S.L. la condició d’empresa 
de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Excusar l’obligació establerta a l’article 82 del text refós d’investigació de formalitzar un contracte de socis 
entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la societat i la resta de socis. 
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Segon.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la 
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a 

què es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades. 

 
Tercer.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents: 
 
a)    Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la 

Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
 
b)    Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels 
òrgans socials. 

 
c)    Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries 

per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el 
que disposa el present acord. 

 
Quart.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords 
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de 
l’empresa ‘NANOLIGENT, S.L.’ en el termini d’un any aproximadament. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna’. 

 
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 . 
 

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. 
 

Atesos els acords de la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics i de la Comissió 
Econòmica del Consell Social de dates 8 d’abril de 2019 i 20 de maig de 2019, respectivament. 
 
Vistos els articles 78 i següents del text refós de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovada per 
Acords del Consell de Govern 2 de març de 2011,  per l’Acord de 5 de juny de 2013, per l’Acord de 22 de juliol de 
2014 i per l’Acord de 19 de març de 2015. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 

 

Primer.- Modificar l’acord núm. 22/2018, de 14 de març, del Consell de Govern, en el sentit de substituir el seu 
contingut pel següent text literal:  
 

‘Primer.- 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. 
 
Excusar l’obligació establerta a l’article 82 del text refós d’investigació de formalitzar un contracte de socis 
entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la societat i la resta de socis. 

 
Segon.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la 

naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a 

què es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades. 
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Tercer.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents: 
 

a)    Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels 
estatuts corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de 
la Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
 
b)    Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels 

òrgans socials. 
 
c)    Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries 
per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el 
que disposa el present acord. 

 
Quart.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords 
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de 

l’empresa ‘NANOLIGENT, S.L.’ en el termini d’un any aproximadament. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna’. 

 
Segon.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords 
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa 
‘NANOLIGENT, S.L.’ en el termini d’un any aproximadament. 

 
Tercer.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 

 
Acord  69/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 

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 
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. 
 

Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 4 d’abril de 2019   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 i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la 
Comissió de Transferència de Coneixement i Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 8 d’abril 
del 2019 va acordar: ‘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 , 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’. 
 
Vist l’acord CE 48/2019, de 20 de maig, de la Comissió Econòmica del Consell Social pel qual s’emet informe 
favorable a la participació de la UAB, a través d’UABFIRMS, S.L., en el capital social de “AllRead Machine Learning 

Technologies, S.L.”.  
 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats 
en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de 
base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 
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Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern 
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació 
d’empreses de base tecnològica (EBT).  

  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes 
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents  
  

ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, 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 pel comitè ad-hoc, 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.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa “ALLREAD MACHINE 
LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.”, que suposa una aportació màxima de 90 €.  
 
TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la 
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es 
fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.   
 
QUART.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:  

 
a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 

corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la 
Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
 

b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels 

òrgans socials. 
 

c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per 
a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el 
que disposa el present acord. 

 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords 

anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa 
“ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES, S.L.”  en el termini d’un any aproximadament.  
 

SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 

 
Acord  70/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la sol·licitud presentada per la doctora Caty Casas Louzao dirigida al vicerector de Recerca i de Transferència 
de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa “NEUROHEAL, S.L.” dedicada al 
desenvolupament d’un medicament basat en una combinació de dos fàrmacs reposicionats per al tractament de 
neuropaties. 

 
Vist l’informe preliminar del comitè ad hoc reunit en sessió de 17 de juny de 2019 on es proposa la participació en 
el capital social de “NEUROHEAL, S.L.” mitjançant l’aportació de 300 € representatius del 10 per 100 del capital 
social de la companyia i, havent seguit els tràmits reglamentaris, la Comissió de Transferència de Coneixement i 
Projectes Estratègics del Consell de Govern reunida en data 21 de juny del 2019 va acordar: ‘Emetre proposta 
favorable per aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa 

“NEUROHEAL, S.L.”, a través de la subscripció de participacions socials de 300 euros, equivalent al 10 % del 
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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 pel comitè ad-hoc, reconeixent-ne a “NEUROHEAL, 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 17 de juny de 2019.’ 
  
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats 
en el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de 
base tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 

 
Vist el text refós de la normativa de la UAB en matèria d’investigació aprovat per Acord del Consell de Govern 
núm. 24/2011, de 2 de març –TRI-, on es regula, entre d’altres, els requisits i el procediment per a la creació 
d’empreses de base tecnològica (EBT). 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Innovació i de Projectes 
Estratègics, el Consell de Govern ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Autoritzar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’empresa 
“NEUROHEAL, S.L.”, a través de l’adquisició de participacions socials per import de 300 euros, equivalent al 10 % 

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, reconeixent-ne a “NEUROHEAL, 
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 17 de juny de 2019. 
  
SEGON.- Aprovar la participació de la UAB en el 10 per 100 del capital social de l’empresa “NEUROHEAL, S.L.”, 

que suposa una aportació màxima de 300 €.  
 

TERCER.- Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la 
naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es 
fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades.   
 

QUART.- Autoritzar la rectora o persona en qui delegui perquè, en nom i representació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents:  
 

a) Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la 
Universitat Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui. 
 

b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels 
òrgans socials. 

 
c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries per 

a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el 

que disposa el present acord. 
 
CINQUÈ.- Encarregar al vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics l’execució i el seguiment dels acords 
anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa 
“NEUROHEAL, S.L.”  en el termini d’un any aproximadament.  
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries 

per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
SETÈ.- Condicionar l’eficàcia jurídica de tots els anteriors acords a l’obtenció de l’informe favorable respectiu de la 
Comissió Econòmica del Consell Social. 
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Acord  71/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'adhesió de la UAB a la proposta de la 

Conferència de Degans de Logopèdia de les Universitats Espanyoles de creació de l'Àrea de Coneixement de 
Logopèdia. 
 
Vist que se sol·licita que el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte revisi el Catàleg d’àrees de coneixement i 
creï una nova àrea de coneixement de Logopèdia, previ informe del Consejo de Universidades. 
 

Atès que la proposta de d'adhesió de la UAB a la proposta de la Conferència de Degans de Logopèdia de les 
Universitats Espanyoles de creació de l'Àrea de Coneixement de Logopèdia va ser informada favorablement a la 
sessió de la Comissió d’Afers Acadèmics de 25 de juny de 2019. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de 
Qualitat, el Consell de Govern ha adoptat els següents 

 

ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de la UAB a la proposta de la Conferència de Degans de Logopèdia de les Universitats 
Espanyoles de creació de l'Àrea de Coneixement de Logopèdia. [Document] 
     

SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment d'aquest acord 

 
 
Acord  72/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern 
 
1. En data 15 de juny de 1995 la Junta de Govern de la UAB va autoritzar la participació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona en la constitució d’una agrupació d’interès econòmic d’acord amb la Llei 12/1991, de 29 

d’abril, d’agrupacions d’interès econòmic, amb l’objecte principal de facilitar el desenvolupament i millorar el 
resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic de la gestió acadèmica i en el 
marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació comercial, del sistema integrat de 

gestió acadèmica SIGMA. 
 
En data 18 de setembre de 1996 la Universidad Autónoma de Madrid, la UAB, la Universitat Pompeu Fabra, la 
Universidad Carlos III, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad de Valladolid, la Univesidad de 

Zaragoza i la Universidad Pública de Navarra van constituir davant la Notaria de Barcelona senyora Isabel 
Gabarró, amb el número 3074 del seu protocol, una agrupació d’interès econòmic anomenada SIGMA, GESTION 
UNIVERSITARIA, AIE (MP). D’acord amb els seus Estatuts l’objecte d’aquesta entitat és facilitar el 
desenvolupament i millorar el resultat de l’activitat dels seus membres, sense ànim de lucre, en l’àmbit específic 
de la gestió acadèmica i en el marc del projecte de disseny i de desenvolupament, com també de l’explotació 
comercial, del sistema integrat de gestió acadèmica SIGMA. 
 

Actualment la relació de socis i del capital de l’esmentada agrupació és la següent:  
 

Soci Capital Percentatge 

Universidad de Zaragoza 259.637,23 13,96% 

Universitat Autònoma de Barcelona 250.622,04 13,48% 

Universitat Autónoma de Madrid 241.606,87 12,99% 

Universidad de Valladolid 238.000,79 12,80% 

Universidad de Córdoba 209.152,21 11,25% 

Universidad Carlos III 207.349,18 11,15% 

Universidad Pública de Navarra 200.137,03 10,76% 

Universitat Pompeu Fabra 196.530,96 10,57% 

Fundació Universitària Balmes (Fase I) 18.782,00 1,01% 

Universidad de Burgos (Fase I) 18.782,00 1,01% 

UNED (Fase I) 18.782,00 1,01% 

Total 1.859.382,31 100% 

 
2. En data 24 de maig de 2019 el Consell d’Administració de SIGMA GESTIÓN UNIVERSITARIA, AIE va acordar la 
incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb l’aportació de 18.782 euros, corresponent a l’1% 

del capital social, deixant-lo en 1.878.164,31 euros, distribuït el capital de la manera següent: 

 

http://www.uab.cat/doc/Creacio_area_Logopedia_CG040719
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Soci Capital Percentatge 

Universidad de Zaragoza 259.637,23 13,82% 

Universitat Autònoma de Barcelona 250.622,04 13,34% 

Universitat Autónoma de Madrid 241.606,87 12,86% 

Universidad de Valladolid 238.000,79 12,67% 

Universidad de Córdoba 209.152,21 11,14% 

Universidad Carlos III 207.349,18 11,04% 

Universidad Pública de Navarra 200.137,03 10,66% 

Universitat Pompeu Fabra 196.530,96 10,46% 

Fundació Universitària Balmes (Fase I) 18.782,00 1,00% 

Universidad de Burgos (Fase I) 18.782,00 1,00% 

UNED (Fase I) 18.782,00 1,00% 

Universidad de Cantabria (Fase I) 18.782,00 1,00% 

Total 1.878.164,31 100% 

 
3. Així mateix, el Consell d’Administració vol ampliar el capital social per import de 125.212,00 €, en virtut de la 
qual:  
 
- Els socis de la Fase I de l’ampliació han d’acudir a l’ampliació de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; 

 
- Es preveu incorporar 6 nous socis per un valor nominal de 20.034,00 €, cadascun;  
 
resultant la distribució de capital de la següent manera: 
 

Soci Capital Percentatge 

Universidad de Zaragoza 259.637,23 12,96% 

Universitat Autònoma de Barcelona 250.622,04 12,51% 

Universitat Autónoma de Madrid 241.606,87 12,06% 

Universidad de Valladolid 238.000,79 11,88% 

Universidad de Córdoba 209.152,21 10,44% 

Universidad Carlos III 207.349,18 10,35% 

Universidad Pública de Navarra 200.137,03 9,99% 

Universitat Pompeu Fabra 196.530,96 9,81% 

Fundació Universitària Balmes (Fase I) 20.034,00 1,00% 

Universidad de Burgos (Fase I) 20.034,00 1,00% 

UNED (Fase I) 20.034,00 1,00% 

Universidad de Cantabria (Fase I) 20.034,00 1,00% 

Fase II Soci 1r 20.034,00 1,00% 

Soci 2n 20.034,00 1,00% 

Soci 3r 20.034,00 1,00% 

Soci 4r 20.034,00 1,00% 

Soci 5è 20.034,00 1,00% 

 Soci 6è 20.034,00 1,00% 

Total  2.003.376,31 100% 

 
4. D’acord amb l’article 64.t) dels Estatuts de la UAB, correspon al Consell de Govern la constitució, modificació i 
extinció d'entitats jurídiques per a la promoció i desenvolupament dels fins de la Universitat i proposar la 
participació de la Universitat en altres entitats. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del gerent, el Consell de Govern ha adoptat els 
següents 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Confirmar l’acord del Consell d’administració de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) de 24 de 
maig de 2019 pel qual es va aprovar la incorporació de la Universidad de Cantabria a l’Agrupació amb una 
participació d’un 1% del capital social.  
 
SEGON.- Donar conformitat a la proposta d’ampliació de capital de SIGMA, GESTION UNIVERSITARIA, AIE (MP) 
per import de 125.212,00 €, en virtut de la qual:  
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- Els socis de la Fase I de l’ampliació hagin d’acudir a l’ampliació de capital subscrivint 1.252,00 € cadascun; i, 
 

- S’incorporin 6 nous socis que subscriguin 20.034,00 €, cadascun;  

 
d’acord amb els termes del document annex (apartat 3.1). 
 
TERCER.- Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
 
QUART.-. Encarregar al gerent l’execució i el seguiment de l'acord primer. 

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

I.4. Comissions del Consell de Govern 

 

I.4.1. Comissió de Personal Acadèmic 
[tornar a l’índex] 

Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 058/2019, de 17 de juliol de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

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

  

Punt 3. Convocatòria de professorat emèrit i honorari per al curs 2019-2020. 
  
Acord 059/2019, de 17 de juliol de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist les propostes dels departaments i instituts següents: 
 
• Candidatures de professorat emèrit de nova incorporació 
• Candidatures de professorat emèrit que sol·liciten ser honoraris 
• Candidatures de professorat honoraris de nova incorporació 

• Propostes de renovació de professorat emèrit 
• Propostes de renovació de professorat honorari 
 
Vistos l’article 54 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre,  d’Universitats i l’article 52 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que 
disposen que les universitats, d’acord amb els seus estatuts, podran nomenar a professorat emèrit entre 

professors i professores jubilats que hagin prestat serveis destacats a la universitat. 

 
Vistos els articles 138 i 142 del decret 237/2003, de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, que disposen que el Consell de Govern ha de desenvolupar els mecanismes de selecció 
del professorat emèrit i honorari. 
 
Vista la Subsecció 1ª de la Secció 3a del text refós del Reglament de Personal Acadèmic de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, aprovat pel Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses 
ocasions i la darrera el 4 de juliol de 2019, que regula el procediment per a la proposta de nomenament del 
professorat emèrit i honorari, i fa la competència a la Comissió de Personal Acadèmic per a la seva aprovació. 
 
Atès que en aquesta sessió els membres de la Comissió han disposat de la documentació corresponent a les 
propostes de professorat emèrit i honorari pel curs 2019-2020. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/Ampliacio_capital_SIGMA_CG040719
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PRIMER.- Proposar, per assentiment, el nomenament com a professors emèrits dels doctors i doctores següents: 
Maria Rosa Caballín Fernández, Jaume Cruz Feliu, Joan Ramon Daban Balañà, Jaume Fernández Llamazares 
Rodríguez, Ricardo García Cárcel, Maria Carmen Gómez Muntané, Maria Lluïsa Hernanz Carbó, Vicente Llull 

Santiago, Ricard Marcos Dauder, Joan Mascaró Altimiras, Jaume Medina Casanovas, Antoni Méndez Vilaseca, 
Antoni Moliner Prada, Joan Montllor Serrats, Xavier Parés Casasampera, Gemma Rigau Oliver, Isabel Roda de 
Llanza, i Teresa Velázquez García-Talavera. 
SEGON.- Proposar, per assentiment, el nomenament com a professors honoraris dels doctors i doctores següents: 
José Luís Briansó Penalva, Julià Cufí Sobregrau, Pere Gabriel Sirvent, Manuel López López, Albert Recio Andreu, 
Borja de Riquer Permanyer, Xavier Rius Cornadó, Carlota Solé Puig, Jaume Terrades Serra, Antoni Francesc Tulla 

Pujol i Juan José Villanueva Pipaon. 
TERCER.- Proposar, per assentiment la renovació del nomenament com a professor emèrit dels doctors i doctores 
següents: Vicens Artigas Raventós, Francesc Xavier Avilés Puigvert, Jordi Bartrolí Molins, Lluís Cabero Roura, Maria 
Jesús Espuny Tomàs, Anna Estany Profitós, Evarist Feliu Frasnedo, Enrique Fernández Sánchez, Joan Ramón 
Laporte Rosselló, Fernando López Aguilar, Josep Lluis Martín Ramos, Diego Pavón Coloma, Carme Riera Guilera, 
Victòria Solanilla Demestre i Pere Suau León. 

QUART.- Proposar, per assentiment la renovació del nomenament com a professor honorari dels doctors i doctores 

següents. Joan Barceló Coll, Joan Bertrán Rusca, Montserrat Brugués Domènech, Maria Jesús Comellas Carbó, 
Jordi Cors Meya, Santiago Estaun Ferrer, Antoni Fondevila Vivanco, Enric Genescà Garrigosa, Eulàlia Gili Folch, 
Jaume Guàrdia Massó, Conrado Izquierdo Rodríguez, Carlos Lozares Colina, Joan Martínez Alier, José Martínez 
Gázquez, Antonio Martínez Noguera, Faustino Miguélez Lobo, Miquel Moragas Spa, Julio Murillo Puyal, Alberto 
Prieto Arciniega, Robert Roche Olivar, Neus Santmartí Folch, Núria Silvestre Benach, Verena Stolcke, Joaquim 
Vergés Jaime i Maria Josefa Yzuel Giménez. 
CINQUÈ.- No proposar el nomenament de dos professors emèrits per la via excepcional. 

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

Punt 4. Convocatòria de places de professor lector. 
  
Acord 060/2019, de 17 de juliol 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 
4 de juliol del 2019. 
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió 
de Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places 
de funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
PROPOSTA D’ACORDS 
 

ACORDS 
 

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

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

 

https://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaPlacesProfessorLector-17072019
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SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 6. Convocatòria de places d’investigadors permanents. 
  
Acord 061/2019, de 17 de juliol 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 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 28 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 4 
de juliol del 2019. 
 

Vist l’article 45 i següents de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat 
contractat. 
 
Vistos els articles 13 i següents del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats 
públiques catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 
 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos a places d’investigadors permanents. [Document] 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 7. Convocatòria 2019 d’avaluació de l’activitat docent del professorat funcionari i contractat de la 
UAB per mèrits de docència fins el 31-12-2018: Renovació de l’acreditació de la Guia d’avaluació de 

l’activitat docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
  
Acord 062/2019, de 17 de juliol de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vistos els articles 33, 55 i 69 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats que contenen les 

disposicions relatives a l’avaluació del professorat i les seves retribucions i l’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de 
febrer, d'Universitats de Catalunya, que regula les retribucions addicionals.  
 
Vistes les funcions de l’Agència per a la Qualitat dels Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que per 
encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació 

docent del professorat. 
 
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del 
Consell de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de 
l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 

https://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaPlacesInvestigadorsPermanents-17072019
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Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  

 
Atès que en la sessió es presentarà i debatrà: 
 -el procediment per a la renovació de l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de la universitat (segons la 
resolució EMC/1828/2019) [Document1] [Document2] 
 
 -la conveniència de formar un comitè d’avaluació interna (CAI) amb l’encàrrec d’elaborar el autoinforme 

d’avaluació i la seva estructura   
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Encarregar al Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat la supervisió/desenvolupament del 
procés de renovació de l’acreditació del la Guia d’avaluació de l’activitat docent del professorat de la Universitat 
Autònoma de Barcelona així com de la  formació del comitè intern d’avaluació que haurà d’elaborar el autoinforme 
d’avaluació, segons l’estructura acordada. [Document] 
  

  

Punt 8. Assumptes de tràmit. 
  
Acord 063/2019, de 17 de juliol de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el títol VI del Reglament de Personal Acadèmic de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de data 17 
de novembre de 2010 i modificat per darrera vegada el dia 13 de març de 2019, el qual estableix la regulació dels 

col·laboradors i les col·laboradores de docència i de recerca, entesos com a professionals que desenvolupen la 
seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic de la UAB i que col·laboren ocasionalment o permanentment 
amb la Universitat de forma desinteressada mitjançant la realització d’activitats docent o investigadores, i sense 

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

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 
previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

 
 

I.4.2. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

  
Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 018/2019, de 11 de juliol de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

 

ACORDS 
 

Aprovació de l'acta de la sessió de 16 de maig de 2019. 
  

  

Punt 3. Informe de seguiment de les actuacions previstes en el Pla de Llengües 2019. 
  

https://www.uab.cat/doc/ConvocatoriaAvaluacioActivitatDocentFuncionariContractatMeritsDocents311218-17072019
https://www.uab.cat/doc/Afers-de-tramit-colaboradors-docents-17072019
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Acord 019/2019, de 11 de juliol de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar l’informe de l’estat de les actuacions del 
Pla de llengües 2019. 
 
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un Pla de llengües per al període 2016-2020, aprovat pel 
Consell de Govern el 23 de novembre del 2015. 

 
Atès que el Pla de llengües de la UAB es desplega en unes actuacions anuals, i que les actuacions per a l’any 2018 
van ser aprovades per la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística en la sessió del 24 de gener 
del 2019. 
 
Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada del 

desenvolupament de les actuacions anuals del Pla de llengües de la UAB. 

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

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentada del desenvolupament de les actuacions del Pla de llengües de la UAB per al 
2019. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 4. Informe sobre el Programa AIDA. 
  
Acord 020/2019, de 11 de juliol de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals de presentar l’informe sobre el Programa AIDA (Ajuts 
per a la Intensificació de la Docència en Anglès). 

 
Atès que els últims tres cursos acadèmics la UAB ha publicat la convocatòria del Programa AIDA (Ajuts per a la 
Intensificació de la Docència en Anglès), una actuació inclosa en el Pla de llengües. 
 
Atès que convé que la Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística estigui assabentada del 
desenvolupament d’aquest programa. 

 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentada del desenvolupament del Programa AIDA. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar aquests acords a la vicegerenta competent en matèria de política lingüística, per tal que porti 
a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

https://www.uab.cat/doc/Informe-seguiment-actuacions-previstes-Pla-Llengues2019-110719
https://www.uab.cat/doc/Informe-sobre-Programa-AIDA-110719
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Punt 5. Aprovació, si s’escau, de la Convocatòria de beques Erasmus + Pràctiques per països associats 
KA107-2019. 
  
Acord 021/2019, de 11 de juliol de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals de convocar unes beques de mobilitat de pràctiques 
dins el Programa ERASMUS + Pràctiques KA107 per països associats 2019. 

 
Vista la necessitat per part de la UAB de potenciar la mobilitat dels estudiants per estades de pràctiques i així 
afavorir l’adquisició d’habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència 
pràctica a l’estranger i fer difusió dels requeriments de la convocatòria durant l’any 2019. 
 
Vist l'article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria de beques per a estades de pràctiques del programa KA107 per països associats 
2019.  
SEGON.- (En el cas d’informe favorable) Elevar aquesta al Consell Social per tal que exerceixi les seves 

competències. 
TERCER.- Encarregar el/la vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 6. Aprovació de la Convocatòria única del Programa de Mobilitat per Estudis Erasmus + i del UAB 
Exchange Programme 2020-2021. 
  
Acord 022/2019, de 11 de juliol de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 

Lingüística 
 

Vista la proposta del vicerector de Relacions Internacionals d’aprovació de la Convocatòria única Erasmus+ Estudis 
i UAB Exchange Programme Estudis curs 2020/2021 
 

Vist que el Programa Erasmus+ s’emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l’estratègia Rethinking Education i 
engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport imprescindibles per la internacionalització de 
l’educació. 
 
Vist que el UAB Exchange Programme facilita als estudiants matriculats en un grau universitari a la nostra 
universitat l’estada acadèmica d’un semestre o d’un curs sencer a una universitat estrangera que no participi en el 

programa Erasmus+, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 

 
Vist l’article 180 dels Estatuts de la UAB, segons el qual la Universitat, d’acord amb la normativa vigent i amb les 
disponibilitats pressupostàries, pot establir ajuts per a l’estudi. 
 
Vist l’article 20 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 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què 

fa les competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria única Erasmus+ Estudis i UAB Exchange Programme Estudis curs 2020/2021. 
[Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

https://www.uab.cat/doc/AprovacioConvocatoria-unicaProgramaMobilitatEstudisErasmus-UABExchangeProgramme20-21-110719
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius, garantint la seva difusió. 
  

  

Punt 7. Afers de tràmit. 
  
Acord 023/2019, de 11 de juliol de 2019 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política 
Lingüística 
 

 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar l’ampliació del calendari de la Convocatòria KA107-2018, aprovada per aquesta Comissió en 
sessions anteriors. [Document] 

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

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

  

  

https://www.uab.cat/doc/Ampliacio-calendari-Convocatoria-KA107-2018-110719
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
II.1. Circulars 

[tornar a l’índex] 

 
 

Circular del gerent, de 22 de juliol de 2019, amb la informació de rectors suplents i de gerents en funcions 
durant el mes d’agost. 
 
 

Secretaria rectora i rectors suplents 

Horari: de 9:00 a 14:00 

 

 
RECTOR SUPLENT SUPORT A RECTOR 

5 - 11 d'agost 
 

Dr. Carlos Eliseo Sánchez Judith Muñoz 

12 - 18 d'agost Dr. Josep Ros Marisol Sanahuja 

19 - 22 d'agost Dr. Francisco Javier Lafuente Marisol Sanahuja 

23 - 25 d'agost Dr. Armand Sánchez Marisol Sanahuja 

   
 

De l’1 al 4 i del 26 al 31 d’agost la secretaria de la rectora funcionarà de manera habitual. 

 

Gerència en funcions 

Horari: de 9:00 a 14:00 

 

 
GERENT EN FUNCIONS SUPORT A GERÈNCIA 

   1 - 4 d'agost Jaume Tintoré Montse Contreras / Sandra Cantero 

5 - 11 d'agost Manel Ebri Sandra Cantero 

12 - 18 d'agost Jaume Tintoré Manoli Solè 

19 - 25 d'agost Gabriel Capilla Isabel Sempere 

26 - 31 d'agost Montserrat Masoliver Núria Boquet 

   
 

 
 

 

II.2. Instruccions 
[tornar a l’índex] 

 

Instrucció 5/2019 del gerent, per a la compra i renovació de mòbils [Document] 
 
 
Instrucció 7/2019 del gerent, per a la compensació de les despeses d’allotjament per raó de servei a personal 
aliè a la UAB [Document] 
 

 

  

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2019_05
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2019_07
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III.  Convenis 
 
 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada 

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

Cercador de convenis de la UAB 

 
En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu 
contingut s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 

 

Els convenis es poden cercar per nom, abast, institucions i dates. Aquests camps es poden combinar entre ells. 
 
 
 

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

 
 

Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-30460-12800-Conveni marc 
entre la Fundació Puigvert i la UAB 
per establir el marc de 
col·laboració en docència, 
formació i recerca en les 
especialitats d'urologia, nefrologia i 
andrologia-2018 

Conveni marc entre la 
Fundació Puigvert i la UAB 
per establir el marc de 
col·laboració en docència, 
formació i recerca en les 
especialitats d'urologia, 
nefrologia i andrologia 

Fundació Puigvert, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

03/12/2008 

H1035-28774-12220-Conveni 
entre la UAB  i la UB per a l'edició 
de la revista Geologica Acta, 
Traspàs de l'import rebut del 
Contracte-programa (període 
2017-2020)-2018 

Traspàs de l'import rebut del 
Contracte-programa del 
període 2017-2020 per a 
l'edició de la revista Geologica 
Acta 

Universitat de Barcelona (UB), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

04/12/2018 

H1035-31561-13123-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB i 
MATGAS per al curs 2018-19 (S. 
Guri)-2019 

Conveni de col.laboració 
docent entre la UAB i 
MATGAS per al curs 2018-19 
(S. Guri) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, MATGAS 

15/03/2019 

H1035-31759-13404-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB i 
Mercè Sánchez Rodríguez per al 
curs acadèmic 2018-19-2019 

Conveni de col.laboració 
docent i de recerca 
(Professora Vinculada Mercè 
Sánchez Rodríguez) 

Mercè Sánchez Rodríguez, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

17/03/2019 

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
https://seuelectronica.uab.cat/convenis
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
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H1035-31393-12975-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB i 
el CRAG per al curs 2018 -19 
(IVU'S Clop, Críado, Mármol)-2019 

Conveni de col.laboració 
docent i de recerca (Professor 
Vinculat) (Clop, Críado, 
Mármol) 

Centre de Recerca 
Agrigenòmica (CRAG), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

19/03/2019 

H1035-31560-13122-Conveni de 
col·laboració docent entre la UAB i 
el Laboratori Interprofessional 
Lleter de Catalunya per al curs 
2018-19 (A. Jubert)-2019 

Conveni de col.laboració 
docent i de recerca (Professor 
Vinculat A. Jubert) 

Laboratori Interprofessional 
Lleter de Catalunya, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

19/03/2019 

H1035-31468-13012-Conveni de 
col·laboració docent entre UAB i el 
Centre de Visió per Computador 
per al curs 2018-19 (IVU JM 
Gómez)-2019 

Conveni de col·laboració 
docent entre UAB i el Centre 
de Visió per Computador (IVU 
José Luis Gómez Zurita) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Centre de Visió 
per Computador (CVC) 

08/04/2019 

H1035-31603-13205-Addenda al 
conveni de col·laboració docent 
entre la UAB i la Fundació Institut 
de Ciència i Nanotecnologia ICN2 
per al curs 2018-19 (R. Galcerán)-
2019 

Addenda al conveni de 
col·laboració docent entre la 
UAB i la Fundació Institut de 
Ciència i Nanotecnologia 
ICN2 per al curs 2018-19 (R. 
Galcerán) 

Fundació Institut Català de 
Nanociència i Nanotecnologia 
(ICN2), Universitat Autònoma 
de Barcelona 

03/05/2019 

H1035-30507-12837-Addenda al 
conveni d'11 febrer 2019 entre 
UAB, Fundació Parc de Recerca 
UAB, EURECAT i Associació 
Àmbit B30 per a l'adhesió del 
CELLS (HUBB30)-2019 

Adhesió del Sincrotró ALBA 
(CELLS) al HUBB30 

Fundació Parc de Recerca 
UAB, Associació Àmbit B30, 
Fundació Eurecat, Consorci 
per a la Construcció, 
Equipament i Explotació del 
Laboratori de Llum Sincrotró, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

29/05/2019 

H1035-31466-13010-Addenda al 
conveni d'11 febrer 2019 entre 
UAB, Fundació Parc de Recerca 
UAB, EURECAT i Associació 
Àmbit B30 per a l'adhesió 
d'Esadecreapolis (HUBB30)-2019 

Addenda al conveni de 
creació del HUBB30 per a la 
incorporació d'Esadecreapolis 

Creapolis Parc de la 
Creativivat, S.A. 
8ESADECREAPOLIS), 
Fundació Parc de Recerca 
UAB (PRUAB), Associació 
Àmbit B30 (ÀMBIT- B-30), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació WuewxR 
(EURECAT) 

29/05/2019 

H1035-31617-13227-Conveni amb 
l'Institut d'Investigació i Innovació 
Hospital Parc Taulí  (I3PT) per a 
recollir la seva producció científica 
al Dipòsit Digital de Documents de 
la UAB-2019 

Conveni entre la UAB i 
l'Institut d'Investigació i 
Innovació Hospital Parc Taulí  
(I3PT) per a recollir la seva 
producció científica al Dipòsit 
Digital de Documents de la 
UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació Parc 
Taulí 

01/06/2019 

H1035-31901-13546-Protocolo de 
Intenciones entre la Universitat 
Autònoma de Barcelona y 
OVATEC, S.L.-2019 

El objeto de este protocolo de 
intenciones es establecer el 
marco de colaboración entre 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona y OVATEC  en los 
aspectos  académicos, 
científicos y profesionales en 
la tematica de biotecnología 
embrionaria de animales de 
interés veterinario. 

OVATEC, S.L., Universitat 
Autònoma de Barcelona 

04/06/2019 

H1035-30203-12589-Conveni 
entre la UAB i la FUAB relatiu a la 
desadscripció de l'Escola 
Universitària Doctor Robert de la 
UAB-2019 

Conveni de desadscripció de 
l'Escola Universitària Doctor 
Robert a la UAB 

Fundació Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(FUAB), Fundació Salut i 
Envelliment UAB, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

06/06/2019 
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H1035-31717-13342-Addenda al 
conveni formalitzat el 6 febrer 2019 
entre UAB, Diputació de 
Barcelona, FUAB i la FPRUAB per 
a la posada en marxa d’un 
programa de Pregrau Dual de la 
UAB-2019 

Addenda de modificació del 
conveni formalitzat el 6 de 
febrer de 2019 entre la UAB, 
la Diputació de Barcelona, la 
FUAB i la FPRUAB per a la 
posada en marxa d’un 
programa de pregrau dual de 
la UAB 

Fundació Parc de Recerca 
UAB, Diputació de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

14/06/2019 

H1035-32547-13930-Conveni de 
col·laboració entre la Fundació 
Catalunya-La Pedrera i la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona per a beques de 
postgrau (2019-2020)-2019 

Conveni de col·laboració entre 
la Fundació Catalunya-La 
Pedrera i la Universitat 
Autònoma de Barcelona per a 
beques de postgrau 2019-
2020 

Fundació Catalunya La 
Pedrera, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

21/06/2019 

H1035-31837-13462-Sisena 
Addenda al conveni de 28 d'abril 
de 2006 entre la UAB  i la FUAB 
(MU UE-Xina i MU Teledetecció i 
Sistemes Informació Geogràfica)-
2019 

Sisena addenda al conveni de 
col·laboració entre la UAB i la 
FUAB de 28 d'abril de 2006 
(en relació al Màster 
Universitari UE-Xina i al  
Màster Universitari de 
Teledetecció i Sistemes 
Informació Geogràfica) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, FUNDACIO 
UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA 

01/07/2019 

H1035-31900-13545-4a Addenda 
al Conveni de col·laboració 
acadèmica de 15 de juny de 2015 - 
FUAB-formació (fUABf)-2019 

4a Addenda al Conveni de 
col·laboració acadèmica de 15 
de juny de 2015: gestió 
superàvits Màster Universitari 
en Gestió Esportiva/Sport 
Management; Màster 
Universitari en Didàctica del 
Xinés per a Hispanoparlants; i  
Màster Universitari en Gestió 
Turística del Patrimoni 
Cultural. Màster Universitari 
en Comptabilitat Superior i 
Auditoria 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, FUNDACIO 
UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA 

01/07/2019 

H1035-31719-13344-Conveni 
entre la UAB i la Fundació Parc de 
Recerca UAB (PRUAB) per a la 
substanciació conjunta de 
licitacions de contractes 
administratius de serveis, 
subministraments i obres-2019 

Establir el marc de relacions 
Conveni marc per la 
substanciació conjunta UAB i 
PRUAB de licitacions de 
diferents contractes 
administratius de serveis, 
subministraments i obres. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, FUNDACIO PARC 
DE RECERCA 

02/07/2019 

H1035-31862-13506-Conveni 
Alianza 4 Universidades (A4U): 
UNIVERSITAS TELKOM, 
INDONÈSIA-2019 

 Dr. Adiwijaya, Margarita 
Arboix Arboix  

02/07/2019 

H1035-31691-13303-Conveni 
entre el Departament de Salut i la 
UAB per realitzar una prova 
d'avaluació clínica objectiva 
estructurada durant l'any 2019 
(ACOE)-2019 

Conveni entre el Departament 
de Salut i la UAB per realitzar 
una prova d'avaluació clínica 
objectiva estructurada durant 
l'any 2019 (ACOE Curs 2018-
19) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament de 
Salut 

09/07/2019 
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H1035-31597-13184-Acuerdo con 
la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos para la cesión de uso 
de espacios para la gestión de una 
Oficina de Correos en el Campus 
de Bellaterra-2019 

El establecimiento de las 
condiciones que han de regir 
la cesión de uso por parte de 
la UAB a favor de CORREOS 
de la superficie de 156 m2 de 
terreno de la finca registral 
45.279 identificada en los 
Expositivos I y II del presente 
documento donde se 
encuentra ubicada la Oficina 
de Correos, en régimen de 
concesión demanial 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, SOCIEDAD 
ESTATAL CORREOS Y 
TELEGRAFOS SA SME 

22/07/2019 

H1035-31859-13503-Conveni 
Alianza 4 Universidades (A4U): 
HANOI UNIVERSITY OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY, 
VIETNAM-2019 

 Hanoi University of Science 
and Technology; Prof. Dr. 
Hoang Minh Son, Alianza 4 
Universidades Margarita 
Arboix Arzo 

22/07/2019 

H1035-32337-13842-CONVENI 
ALIANZA 4 UNIVERSIDADES 
(A4U): UNIVERSITI SAINS 
MALAYSIA, MALÀISIA-2019 

CONVENI MARC Alianza 4 Universidades 
Margarita Arboix Arzo, 
Universiti Sains Malaysia, Dr. 
Asma Ismail, FASc 

22/07/2019 

H1035-32512-13882-2ª Addenda 
al conveni, de 13 de novembre de 
2017, entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i les 
universitats catalanes per a les 
PAU de més de 25 i de 45 anys-
2019 

2ª Addenda al conveni de 
col·laboració, de 13 de 
novembre de 2017, entre el 
Departament d'Universitats de 
la Generalitat de Catalunya i 
les universitats de Catalunya 
per a l'organització de les 
proves d'accés a la universitat 
per a més grans de 25 anys i 
per a més grans de 45 anys 
del 2019 

Universitat Oberta de 
Catalunya, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA, Universitat 
Ramon Llull, FUNDACION 
PRIVADA UNIVERSITAT 
ABAT OLIBA CEU, Fundació 
Universitària 
Balmes.Universitat de Vic-
UCC, Universitat Pompeu 
Fabra, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION, Universitat 
de Lleida, Universitat Rovira i 
Virgili, Departament 
d'Empresa i Coneixement, 
UNIVERSIDAD DE GIRONA, 
UNIVERSITAT POLITECNICA 
DE CATALUNYA 

30/07/2019 

H1035-31897-13542-5a Addenda 
al conveni de 26 juliol 2013 amb la 
FSiE (MU Medicina Transfusional i 
Teràpies cel·lulars avançades i 
Fisioteràpia Aplicada a l'Esport i a 
l'Activitat Física)-2019 

5a Addenda al conveni de 26 
juliol 2013 amb la FSiE (MU 
Medicina Transfusional i 
Teràpies cel·lulars avançades 
i Fisioteràpia Aplicada a 
l'Esport i a l'Activitat Física) 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, FUNDACIO 
UNIVERSITAT AUTONOMA 
DE BARCELONA 

05/07/2019 

H1035-30281-12655-University of 
Maryland-2019 

El conveni és un acord de 
bones intencions entre dos 
institucions. 

University of Maryland (Mary 
Ann Rankin) Senio Vice 
President and Provost, 
Universitat Autònonma de 
Barcelona (Fundació 
Universitat Autònoma de 
Barcelona) 

22/07/2019 
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H1035-31867-13511-Memorandum 
of Understanding between 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (Spain) and Hanoi 
University (Vietnam)-2019 

Crear un marc general 
d'entesa previ a la signatura 
de convenis específics de 
mobilitat d'estudiants i de 
professorat i a altres possibles 
fórmules de col·laboració 
mútua. 

Nguyen Van Trao, President 
of Hanoi University, Margarita 
Arboix Arboix, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

30/07/2019 

H1035-32228-13733-Universtié de 
Montreal-2019 

Ampliar relacions amb 
Canadà 

Guy Lefebvre, Vice-Rector 
International Affairs/ 
Université de Montréal, Mario 
Martínez Muñoz/ Universitat 
Autònoma de Barcelona 

05/08/2019 

H1035-30482-12816-York 
University-2019 

Establir l'intercanvi 
d'estudiants pel curs 2020/21 

Professor Lisa Phillips, Vice-
Rector, York University , Mario 
Martínez Muñoz/ Universitat 
Autònoma de Barcelona 

06/08/2019 

H1035-32269-13773-York 
University-2019 

Ampliar les relacions existents 
amb el Canadà 

Margarita Arboix Arboix, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona , Margarita Arboix 
Arzo/ Universitat Autònoma de 
Barcelona , Nguyen Van Trao, 
President of Hanoi University  

06/08/2019 

H1035-32865-14116-
MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING BETWEEN 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA (SPAIN) AND 
SOUTH URAL STATE 
UNIVERSITY (RUSSIA)-2019 

Col·laboració entre UAB i 
SUSU (Russia) 

Aleksander Leonidovich 
Shestakov, South Ural State 
University, Margarita Arboix 
Arboix, Universitat Autònoma 
de Barcelona 

06/08/2019 
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IV.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 

 

IV.1. Centres d’estudis i de recerca (CER) 
[tornar a l’índex] 

 
 
Creació d’un Centre d’Estudis i de Recerca amb la denominació Centre d’Estudis i Recerca en 
Emprenedoria i Innovació Social (CREIS), segons l’acord 64/2019, de 4 de juliol, del Consell de Govern  
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V.   Nomenaments  
i cessaments 

 
 
V.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 10 de juliol de 2019, de designació de rectors suplents durant el període comprès 
entre els dies 5 i 25 d’agost de 2019, ambdós inclosos, segons es detalla: 

 

Primer.-  Designar el vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura, doctor Carlos Eliseo 
Sánchez Lancis, rector suplent durant el període comprès entre el 5 i l’11 d’agost de 
2019. 

Segon.- Designar el vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, doctor Josep Ros Badosa, 
rector suplent durant el període comprès entre el 12 i el 18 d’agost de 2019. 

Tercer.- Designar el vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics, doctor Francisco Javier 

Lafuente Sancho, rector suplent durant el període comprès entre el 19 i el 22 d’agost de 
2019. 

Quart.-  Designar el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Armand Sánchez Bonastre, 
rector suplent durant el període comprès entre el 23 i el 25 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, d’11 de juliol de 2019, per la qual designa el vicerector de Programació Acadèmica i 
de Qualitat, doctor Josep Ros Badosa, rector suplent durant el període comprès entre els dies 15 i 16 de juliol, 

ambdós inclosos. 
 
 

 

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

 

V.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2019, per la qual nomena la senyora Francisca Blanquez Cano 

sotsdirectora d’Acció Docent de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019. 
 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2019, per la qual nomena la senyora Montserrat Sarrà Adroguer 
coordinadora del Grau en Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 2 de juliol de 2019, per la qual nomena el senyor José López Vicario sotsdirector 
d’Acció Estratègica, d’Internacionalització i de Qualitat de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes del dia 1 de juliol de 

2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de juliol de 2019, per la qual es nomena el senyor Jordi 
Deulofeu Piquet coordinador del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, especialitat de Matemàtiques de la Facultat de 
Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019 
 

 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2019, per la qual la senyora Francisca Blanquez Cano cessa com a 
coordinadora del Grau en Enginyeria Química de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de juny de 2019. 

 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2019, per la qual el senyor David Jiménez Jiménez cessa com a 
sotsdirector d’Estudiants i de Mobilitat de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de juny de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual la senyora Mercedes Rullán Ayza cessa com a 
sotsdirectora de Qualitat de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 30 de juny de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 18 de juliol de 2019, per la qual el senyor Jordi Deulofeu Piquet 
cessa com a coordinador del Màster Interuniversitari Formació del Professorat de Secundària i 
Batxillerat/Matemàtiques de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
 

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

 

V.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de juliol de 2019, per la qual nomena el senyor Manuel Ramon Pera Roman 

coordinador de la Unitat Departamental Parc Salut Mar del Departament de Cirurgia, amb efectes del dia 1 de 

juliol de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de juliol de 2019, per la qual es nomena la senyora Mariona 
Espinet Blanch coordinadora de l’Àmbit de Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals del Doctorat 
en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes del dia 
28 de maig de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 4 de juliol de 2019, per la qual es nomena la senyora Núria Planas 
Raig coordinadora de l’Especialitat d’Educació Científica i Matemàtica del Màster de Recerca en Educació del 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes del dia 28 de maig de 
2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es nomena el senyor Francesc 

Perera Domènech coordinador de Biblioteca i Publicacions del Departament de Matemàtiques, amb efectes del dia 
1 de juliol de 2019. 

 
 

V.3.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 de juliol de 2019, per la qual el senyor Lluís Grande Posa cessa com a 
coordinador de la Unitat Departamental de l’Hospital del Mar del Departament de Cirurgia, amb efectes 30 de juny 
de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de juliol de 2019, per la qual la senyora Mariona Espinet Blanch 
cessa com a coordinadora de l’Àmbit de Didàctica de les Matemàtiques i de l’Àmbit de Didàctica de Ciències del 

Doctorat en Educació del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes 
27 de maig de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 4 de juliol de 2019, per la qual la senyora Núria Planas Raig cessa 
com a coordinadora de l’Especialitat Educació Matemàtica del Màster Universitari de Recerca en Educació del 

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb efectes 27 de maig de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual el senyor Joan Porti Piqué cessa 
com a coordinador de Biblioteca i Publicacions del Departament de Matemàtiques, amb efectes 30 de juny de 
2019. 
 
 

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

 

V.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2019, per la qual nomena la senyora Raquel Gallego Calderón 
secretària de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), amb efectes del dia 14 de juny de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 2 de juliol de 2019, per la qual nomena el senyor Ismael Iván Blanco Fillola 
director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), amb efectes del dia 14 de juny de 2019. 
 

 

V.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol de 2019, per la qual el senyor Ismael Iván Blanco Fillola cessa com a 
secretari de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), amb efectes 13 de juny de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 2 de juliol de 2019, per la qual la senyora Raquel Gallego Calderón cessa com a 
directora de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), amb efectes 13 de juny de 2019. 
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VI.  Convocatòries   
i resolucions de places 

 
 
 
VI.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

VI.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 18 de juliol 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 Hunter, segons es detalla (DOGC núm. 

7928, de 30 de juliol de 2019): 
 

Referència de concurs: UAB-LE-8014 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament al qual està adscrita: Art i Musicologia 

Àmbit de coneixement: Musicologia 

 
 

VI.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, d’1 de juliol 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. 7915, de 10 de juliol de 2019): 
 

Referència: AL/19/376 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Ciències de la Computació i 
Intel·ligència Artificial 

Departament al qual està adscrita: Ciències de la Computació 

Perfil docent: 
Informàtica avançada (Grau Gestió 
Aeronàutica) 

Perfil investigador: 
Visió per computador i sistemes de 
suport a la salut 

Adjudicació: Aura Hernández Sabaté 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 8 de 
juliol de 2019,  per la qual es fa públic el nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les 
proves selectives, pel sistema de concurs oposició, per a l’accés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, en el 
torn de promoció interna, segons es detalla (DOGC núm. 7918, de 16 de juliol de 2019): 

 

COGNOMS i NOM 

Hernández Frey, Ana Belén 

Opisso Atienzxa, Isabena 

Rial Pan, Marta 

Rodríguez Gómez, Cristina 

 
Resolució de la rectora, de 9 de juliol 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. 7918, de 16 de juliol de 2019): 

 

Referència: AL/19/365 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Psiquiatria 

Departament al qual està adscrita: Psiquiatria i Medicina Legal 
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Perfil docent: Psicologia mèdica 

Perfil investigador: 
Precursors de la personalitat 
psicopàtica a l’etapa infantojuvenil: 
avaluació i correlats emocionals 

Adjudicació: Beatriz Molinuevo Alonso 

 
Resolució de la rectora, de 16 de juliol de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector/a Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, i s’adjudica el contracte de professor 
lector, amb referència UAB-LE-404, de l’àmbit de coneixement d’Anatomia i Embriologia Humana, convocat per 
resolució de 28 de novembre de 2017, al doctor Santiago Rojas Codina (DOGC núm. 7925, de 25 de juliol de 
2019). 
 

Resolució de la rectora, de 18 de juliol 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. 7927, de 29 de juliol de 2019): 
 

Referència: AL/19/367 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Sociologia 

Departament al qual està adscrita: Sociologia 

Perfil docent: 
Metodologia i disseny de la recerca 
social 

Perfil investigador: Treball, temps i gènere 

Adjudicació: Sara Moreno Colom 

 
Resolució de la rectora, de 19 de juliol 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. 7929, de 31 de juliol de 2019): 

 

Referència: AL/19/363 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Sociologia 

Departament al qual està adscrita: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de l’educació 

Perfil investigador: Política educativa i desigualtats 

Adjudicació: 
Aina Antonia Tarabini-Castellani 
Clemente 

 
Resolució de la rectora, de 23 de juliol 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. 7931, de 2 d’agost de 2019): 
 

Referència: AL/19/379 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Sociologia 

Departament al qual està adscrita: Sociologia 

Perfil docent: Sociologia de la religió 

Perfil investigador: 
Política pública, religió i noves 

formes d’espiritualitat 

Adjudicació: Maria del Mar Griera i Llonch 

 
Resolució de la rectora, de 23 de juliol de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 

professorat ajudant doctor/lector, segons es detalla (DOGC núm. 7931, de 2 d’agost de 2019): 
 

Referència: LEC11/2019 

Nombre de places: 1 

Categoria: Lector/a 

  



BOUAB Núm. 175  -  Juliol i Agost / 2019     pàg. 73 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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

Àmbit de coneixement: 
Didàctica de la Llengua i de la 
Literatura 

Adjudicació: Marilisa Birello 

 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 de 
juliol de 2019, per la qual es corregeixen errades a la Resolució de 8 de juliol de 2019, per la qual es fa públic el 
nomenament de les persones que han superat les diferents fases de les proves selectives, pel sistema de concurs 
oposició, per a l’accés a l’escala d’ajudants d’arxius i biblioteques, en el sentit de suprimir en el títol de la resolució 
esmentada l’expressió “en el torn de promoció interna”. 
 

 
 

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

 

VI.2.1. Convocatòries  
 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26 de 
juliol de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 7 places de l’escala de gestió, segons 
es detalla:  
 

Codi Categoria Denominació Unitat funcional Horari 

F02015 A2 23.1 Gestor/a departamental 
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i 
de l’Educació – Adm. de Centre de Lletres i 

Psicologia 
09:00 – 17:30 

F02687 A2 23 Gestor/a departamental 
Unitat Integrada Suport Dept. de Psicologia, 
CC. de la Salut i Psicologia Social – Adm. de 

Centre de Lletres i Psicologia 

09:00 – 17:30 

F03747 A2 22.3s Gestor/a de serveis 
Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola 
d’Enginyeria – Administració de l’Escola 

d’Enginyeria 
09:00 -17:30 

F00455 A2 22.2s Gestor/a de serveis 
Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat 

de Traducció i Interpretació 
09:00 – 17:30 

F05443 A2 22.2 
Gestor/a d’afers 

acadèmics 
Gestió Acadèmica de Biociències 09:00 – 17:30 

F01637 A2 22.1 
Gestor/a d’afers 

acadèmics 
Gestió Acadèmica de Veterinària 09:00 – 17:30 

F01663 A2 22.1 
Gestor/a d’afers 

acadèmics 
Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i 

Sociologia 
09:00 – 17:30 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26 de 
juliol de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 3places de l’escala de gestió, segons 
es detalla: 

 

Codi Categoria Denominació Unitat funcional Horari 

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

09:00 – 17:30 

F01281 A2 22.1 Gestor/a 
Unitat d’Obres, Inversions i Manteniment – 
Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 

09:00 – 17:30 

F06739 A2 22.1 Gestor/a 
Unitat de l’Arxiu General i Oficina 

d’Assistència en Matèria de Registre – Oficina 
de Gestió de la Informació i Documentació 

09:00 – 17:30 
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VI.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, d’1 de 
juliol de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 2 places de l’escala de 
gestió, segons es detalla: 

 
1. Adjudicar la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de Relacions 

Internacionals a la senyora Isabel Boncompte Bonfill. 
 

2. Declarar la plaça de cap d’unitat amb destinació a la Unitat de Suport a la Mobilitat – Àrea de Relacions 
Internacionals deserta. 

 

Resolució de la rectora, de 4 de juliol de 2019, per la qual es resol el concurs de lliure designació per a la 
provisió de la plaça de director/a del Serveis de Biblioteques i s’atorga a la senyora Maria Núria Casaldàliga Rojas. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual s’adscriu definitivament, la senyora Lorena Morales Martínez, 
funcionària de l’escala administrativa, com a titular de la plaça F02705, amb destinació a la Biblioteca 

d’Humanitats.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual s’adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Carolina Carrasco 
Caro, funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F01907 al Departament de Física de 
l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Encarna Casas Diaz l’excedència 
voluntària, per un període mínim de quatre mesos i màxim d’un any. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual s’autoritza la reincorporació de la senyora Àngels Maria Torres López 
al servei actiu, amb destinació a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, com a pool tècnica especialista de 

laboratori. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es destina la senyora Marta Morta Miquel, funcionària de l’escala de 
gestió, a la plaça F02397 de gestora departamental, amb destinació al Departament d’Enginyeria Electrònica, amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Encarnación Poncela Fernández, 
l’excedència voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre cos o escala. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Sílvia Martínez 

Martínez, funcionària de l’escala tècnica, per ocupar l aplaça F06743 de gestora, amb destinació a la Biblioteca 
d’Humanitats – Administració de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es destina la senyora Baltasara Navarro Valverde, funcionària de 
l’escala de gestió, a la plaça F01657 de gestora, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de 
Sociologia – 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 5 de juliol de 2019, per la qual es destina la senyora M. del Pilar Borrego González, funcionària de 
l’escala de gestió, a la plaça F01833 de gestora, amb destinació a l’Administració del SAF – Servei d’Activitat 
Física, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es destina el senyor Bartomeu Pi González, funcionari de l’escala de 
gestió, a la plaça F01399 de gestor, amb destinació a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres – 

Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es destina al senyor Xavier Biarnés Mas, funcionari de l’escala de 
gestió, a la plaça F02613 de gestor de projectes, amb destinació a l’Oficina de Projectes Internacionals, amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Maria Queralt González Matos, 
l’excedència voluntària, per un període mínim de quatre mesos i màxim de quinze anys. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es destina al senyor Antonio Manuel Guerra Román, funcionari de 

l’escala de gestió, a la plaça F01865 de gestor departamental, amb destinació a la Unitat Integrada de Suport 
Administratiu Departamental – Administració 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 5 de juliol de 2019, per la qual es destina a la senyora M. Carmen Benítez Gallego, funcionària de 
l’escala de gestió, a la plaça F01601 de gestora, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Dret – 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 5 de juliol de 2019, per la qual es destina a la senyora Montserrat Martínez Quesada, funcionària de 
l’escala de Gestió, a la plaça F02675, de gestora departamental, amb destinació al Departament d’Enginyeria 
Química, Biològica i Ambiental. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 

responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es destina a la senyora Isabel Aledo Bernal, funcionària de l’escala 
de Gestió, a la plaça F01195, amb destinació a 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 5 de juliol de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 5 de juliol de 2019, per la qual es prorroga l’encàrrec, amb caràcter provisional, de les funcions i les 

responsabilitats de cap d’Informàtica Distribuïda de les Facultat de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, al 
senyor Andreu Pompas Alcaraz, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019 fins el 20 de gener de 2020, 
prorrogable, si escau. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual es deixa sense efectes la resolució d’encàrrec, provisional, de 

funcions del senyor Daniel Hernández Ibáñez. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Marc Peral Canalda, 
personal laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona, per a ocupar la plaça L00273, d’adjunt, amb destinació 
al Suport Logístic i Punt d'Informació de la Facultat CC Polítiques i Sociologia - Administració 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 17 de juliol de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Almudena de 
Miquel Gragera, personal laboral, per ocupar la plaça L00509, d’adjunta, amb destinació al Suport Logístic i Punt 
d'Informació de l’Administració de Serveis del Campus de Sabadell. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual es deixa sense efectes la resolució de data 17 d’octubre de 2016, 
d’encàrrec, provisional, de funcions de la senyora Meritxell Concha León. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Lorenzo Martínez 
García, personal laboral, per a ocupar la plaça L00285, d’adjunt, amb destinació al Suport Logístic i Punt 
d’Informació de l’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 17 de juliol de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Jesús 
Berlana Martín, personal laboral, per ocupar la plaça L00989, d’adjunta, amb destinació al Suport Logístic i Punt 
d'Informació de l’Administració de Lletres i de Psicologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 

responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Juan Antonio Vega Rodríguez, en torn de nit. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Maria Eugenia Parodi Sabatte 
l’excedència voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre règim jurídic. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 17 de juliol de 2019, per la qual es corregeix errada en el text de la resolució de 5 de juliol de 
2019, per la qual es resol encarregar, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap 
d’Informàtica Distribuïda de les Facultat de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia, al senyor Andreu Pompas 
Alcaraz, amb efectes del dia 21 de gener de 2019 fins el 31 d’agost de 2019: 
 
 On diu: cap d’Informàtica Distribuïda de les Facultats de Dret i de Ciències Polítiques i Sociologia 

 Ha de dir: cap de Servei d’Informàtica Distribuïda de Ciències Socials 
 

Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 18 de juliol de 2019, per la qual 
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats de cap de l’Oficina de Projectes 
Internacionals, a la senyora Núria Claver López, amb efectes del dia 15 de juliol de 2019 fins a la cobertura de la 
plaça per un titular. 
 

Resolució del gerent, per autorització de signatura de la rectora, de 18 de juliol de 2019, per la qual 
s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les responsabilitats d’administrador de Centre de l’Escola 
d’Enginyeria, al senyor Jose Antonio Lorenzo Ajo, amb efectes del dia 15 de juliol de 2019 fins a la reincorporació 
del titular. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 23 de juliol de 2019, per la qual s’autoritza la permuta entre la senyora Maria Dolores Medina 

Herrador i el senyor Jose Luis Fernández Rincón. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 

de juliol de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió 
d’una plaça de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat Tècnica d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció 
d’Arquitectura i de Logística, i s’adjudica al senyor Jose Maria Martínez Expósito. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 
de juliol de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió d’una plaça de 
gestor/ amb destinació a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics de l’Àrea d’Afers Acadèmics i s’adjudica a la 
senyora Virginia Domínguez Álvarez. 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 de 

juliol de 2019, per la qual s’esmenen els errors advertits a la resolució de 21 de juny de 2018, per la qual es 
convoca concurs específic per a la provisió de 65places d’administratiu/iva en el sentit que, la plaça amb codi 
F01475 deixa de formar part de la llista de places ofertes en la convocatòria i per tant, es modifiquen les 
preferències d’aquelles persones que havien demanat aquesta plaça, mantenint l’ordre consignat a la sol·licitud de 
participació i incorporant els canvis en la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 25 
de juliol de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió d’una plaça de 
gestor/a, amb destinació a la Unitat Tècnica de Processos Acadèmics, de l’Àrea d’Afers Acadèmics i s’adjudica a la 

senyora Virginia Domínguez Álvarez. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 de juliol de 2019, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, les funcions i les 
responsabilitats de cap de grup de vigilants, al senyor Julián Cañadas de la Paz, en torn de nit. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 de juliol de 2019, per la qual es corregeix una errada en el text de la resolució de 5 de juliol de 
2019 per la qual es resol destinar la senyora Baltasara Navarro Valverde, funcionària de l’escala de Gestió, a la 
plaça F01657 de gestora, amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències Polítiques i de Sociologia - 
Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, segons es detalla: 
 

On diu: Deixar sense efectes la resolució de data 14 de juliol de 2016, de nomenament de funcionària 

interina de l’escala de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la senyora M. Carmen Benítez 
Gallego, amb NIF 35067855P, amb efectes del dia 30 de juny de 2019. 
 
Ha de dir: Deixar sense efectes la resolució de data 28 de novembre de 2011, de nomenament de 
funcionària interina de l’escala de gestió de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la senyora Baltasara 
Navarro Valverde, amb NIF 35067855P, amb efectes del dia 30 de juny de 2019. 

 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 de juliol de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Núria 
Casaldàliga Rojas, funcionària de l’escala tècnica, per ocupar la plaça F01303 de directora de servei, amb 
destinació al Servei de Biblioteques. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 29 

de juliol de 2019, per la qual es resol el concurs públic d’una plaça de director/a tècnic/a amb destinació al 
Servei d’Anàlisi Química, de l’Administració de Centre de Ciències i Biociències, i s’atorga a la senyora Mª Alba 

Eustaquio Ruiz. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 d’agost de 2019, per la qual s’incorpora al senyor Jesús Maria Badia i Masgrau, laboral indefinit 
amb contracte fix-discontinu de 4 hores setmanals, a la Unitat de Cultura en viu - Administració de Serveis i 

Projectes Específics, amb efectes del dia 5 de setembre de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 d’agost de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jose Manuel Castillo 
Pedrosa, personal laboral, per a ocupar la plaça L00579, de responsable de projectes sènior, amb destinació al 
Servei d’Informàtica (Sistemes) amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 d’agost de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Esther Casanova Sagrè l’excedència 
voluntària per incompatibilitat, per passar a prestar serveis a un altre règim jurídic, amb efectes del dia 1 de 

setembre de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 26 d’agost de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Isabel Boncompte 
Bonfill, funcionària de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01179, gestora, amb destinació a 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 26 d’agost de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Raquel Ferraz Albiol, 
personal laboral, per a ocupar la plaça L00891, de tècnica mitjana, amb destinació al Departament de Genètica i 

de Microbiologia de l´Administració de centre de Ciències i Biociències, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 d’agost de 2019, per la qual s’adscriu en comissió de serveis la senyora Ana Gutiérrez Navarro, 
funcionària de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F02141 a la Gestió Econòmica de Lletres i de Psicologia - 

Administració de Lletres i de Psicologia, amb efectes del dia 21 de setembre de 2019. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 26 d’agost de 2019, per la qual s’aplica a la senyora Beatriz Piera Moreno un complement personal 

de durada determinada, amb efectes 1 de setembre de 2019, mentre que duri l’encàrrec de la coordinació dels 
processos transversals del Servei de Biblioteques (àmbit tecnologia). 
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