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

 
 
 

 

I.1. Comissions del Consell de Govern 

 
I.1.1. Comissió d’Afers Acadèmics 

[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 072/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 25 de juny de 2019 
  

  

Punt 3.1.. Proposta d’aprovació de la titulació de Certified Veterinarian. 
  
Acord 073/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la petició de creació del títol propi de Veterinari/a Certificat/da Veterinario/a Certificado/a, Certified 
Veterinarian 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. 
Vist que la formació i l'especialització dels professionals veterinaris van més enllà del títol de grau o llicenciatura 

en Veterinària i que a més a nivell Europeu es compta amb diversos sistemes d'acreditació que reconeixen els 
diferents nivells de formació i especialització veterinàries. 
Vist que la FVE (Federation of Veterinarians in Europe), ha creat el Veterinary Continous Education in Europe 
(VetCEE), que estableix les bases pel reconeixement d’aquesta formació de nivell intermedi d’especialització 
veterinària, i que en aquest context, la facultat de Veterinària proposa la creació del títol genèric de Veterinari 
Certificat, on s’englobaran tots aquells programes formatius que compleixin amb els requeriments establerts per la 
FVE per poder ser reconeguts com a formació de nivell intermedi d’especialització veterinària.  

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. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació del títol propi de formació contínua de Veterinari/a Certificat/da, 

Veterinario/a Certificado/a, Certified Veterinarian.  

Segon. Elevar els presents acords al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
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Punt 3.2.. Proposta de títols de màsters propis, diplomes de postgrau i certified veterinarian i elevació 
al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  
Acord 074/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les diverses peticions de creació de títols de Veterinari/a Certificat/da 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 que en data 17 de setembre de 2019 la Comissió ha informat favorablement la creació del títol propi de 
Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified Veterinarian, el qual s’ha d’aprovar pels òrgans 
corresponents.  

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

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el que disposa 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. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Informar favorablement sobre la creació de nous títols de Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a 

Certficado/a, Certified Veterinarian propis, a condició que els òrgans competents aprovin la creació del títol propi 
corresponent.  
Segon.- Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  

  

Punt 3.3.. Aprovació dels plans d'estudis de màsters propis, diplomes de postgrau i certified 
veterinarian, de nova creació i de renovació amb modificacions, per delegació del Consell de Govern. 
  
Acord 075/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vistes les propostes d’aprovació i de modificació de plans d’estudis de certificat veterinari/a i de diplomes de 
postgrau presentades a l'Escola de Postgrau, i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per a la seva aprovació i modificació. 
 

Vist que en data 17 de setembre de 2019 la Comissió ha informat favorablement la creació del títol propi de 

Veterinari/a Certificat/da, Veterinario/a Certficado/a, Certified Veterinarian, el qual s’ha d’aprovar pels òrgans 
corresponents.  
 
Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist el què disposa l’article 230 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les 
seves posteriors modificacions, sobre els plans d’estudis dels títols de màster. 
  

Vist l’article 285.2 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre els plans 
d’estudis de les diplomatures de postgrau. 
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Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 7 de novembre de 2018, pel que fa a les 

competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis de tots 
els estudis de primer cicle, segon cicle i formació permanent conduents a títols oficials i a títols propis i informar-
ne al Consell Social, així com les modificacions derivades de la seva aplicació. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació del pla d’estudis del diploma de postgrau 

següents:  
- Diploma de postgrau en Assistència Integral al Malalt Crític amb Patologia Cardiovascular i/o 

Respiratòria (Semipresencial)  
Segon. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, els plans d’estudis de Veterinari/a Certificat/da, 
Veterinario/a Certficado/a, Certified Veterinarian següents, a condició que els òrgans competents aprovin el títol 
corresponent: 
- Laboratory Animal Science amb Medicine  

- Oftalmologia Veterinària  
Tercer. Encarregar a la Comissionada per l’Escola de Postgrau i de la formació contínua l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
Quart. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per fer-los efectius. 
  

  

Punt 3.4.. Informació sobre nous cursos d’especialització. 
  
Acord 076/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta de creació de nous cursos d’especialització presentada a l'Escola de Postgrau, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneixen els requisits exigits per 
la UAB per a la seva aprovació. 
  

Atesa la necessitat d’implementar les propostes que es presenten per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
  
Vist l’article 305 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 

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

l’ordenació acadèmica dels estudis de postgrau ha de ser informada periòdicament sobre les propostes aprovades. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

  

 

Punt 4. Actualització de les noves propostes de programació de grau i de màster universitari del curs 

2020-2021. 
  

https://www.uab.cat/doc/Informacio-sobre-nous-cursos-especialitzacio-170919
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Acord 077/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’actualització de les noves propostes de 
programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2020-2021. 
 
Vist que les noves propostes de programació de grau i de màster universitari de la UAB per al curs 2020-21 va ser 
aprovada en la sessió de la Comissió d’afers Acadèmics de 23 d’octubre de 2018. 
 

Atesa la necessitat d’actualitzar el llistat de les propostes per incloure nous estudis de grau i de màster a la 
programació per al curs 2020-21 
 
Vist l’acord del Claustre de la UAB de 15 de març de 2017, pel qual s’aprova el document marc sobre l’arquitectura 
de titulacions a la UAB. 
 

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

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar l’actualització de la proposta de programació de màster universitari de la UAB per al curs 2020-
2021 que es reverifica a causa de la denúncia del conveni per part de la Universitat Pompeu Fabra, incorporant les 

propostes següents: 
• Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes (Especialitat de Matemàtiques) 
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat el seguiment de l’acord primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 5.1.. Creació de títols de grau 
  
Acord 078/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació d’un títol de grau que ha estat 
presentada pel centre corresponent. 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
Vist l’article 172 dels Estatuts de la UAB, sobre la implantació i supressió de títols oficials de grau. 
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. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la creació del títol de grau següent: 
• Ciències  

Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau. 
  
 
Punt 5.2.. Extinció de títols de grau. 
  
Acord 079/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
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Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió d’un títol de grau propi que 
ha estat presentada pel centre corresponent. 
 

Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 

Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15v 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 supressió d’ensenyaments i títols de primer cicle. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre l’extinció del títol de grau propi següent: 

• Estudis de gènere  
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 5.3.. Modificació de memòries de Mínor. 
  
Acord 080/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del pla d’estudis  del mínor 
en Traducció i Interpretació presentada per la Facultat de Traducció i Interpretació. 

 
Vista la necessitat de modificar el pla d’estudis del mínor abans esmentat per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
actuals. 
  
Vist l’article 15.3 del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa 

acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves 
posteriors modificacions, que estableixen la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació 
acadèmica dels ensenyaments de grau ha d’aprovar qualsevol modificació, desprogramació o extinció del pla 
d’estudis del mínor. 
  
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 
 Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació del pla d’estudis del mínor següent: 
• Traducció i Interpretació 

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

  

 
 
 
Punt 5.4.. Aprovació de memòries de grau. 
  
Acord 081/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
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Vista la proposta de memòria de grau presentada pel centre corresponent, i després de revisada la documentació 
justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a la seva aprovació. 
  

Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
  
Vist l'article 15 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, que estableix les directrius per a l’elaboració dels plans d’estudis conduents a l’obtenció del 
títol de grau. 
  

Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de 
Govern, l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de segon cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i 
de títols propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de la seva l’aplicació. 
  

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la memòria de l’estudi de grau següent, a condició que 
s’aprovi el títol corresponent pels òrgans competents: 
• Ciències  
Segon.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 

mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

Punt 6.1.. Modificació de memòries de màster universitari. 
  
Acord 082/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’una memòria de títol de 
màster universitari que ha estat presentada pel centre corresponent. 

Atesa la necessitat de modificar la memòria del títol de màster universitari que es presenta, per tal d’adequar-la a 
les necessitats actuals. 
Vist l'article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans 
d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats. 
Vist l’article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 

UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissions d'Afers Acadèmics, que estableix que li correspon aprovar els plans d’estudis 
conduents a l’obtenció de títols de segon cicle i informar-ne al Consell Social, així com aprovar les modificacions 
derivades de l’aplicació. 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria del títols de màster universitari 

següent: 
• Erasmus Mundus en Educació Internacional en Vacunes / Erasmus Mundus in Leading International 
Vaccinology Education  
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord 
primer. 
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

  

 

 

Punt 6.2.. Extinció de títols de màster universitari. 
  



BOUAB Núm. 176  -  Setembre / 2019     pàg. 8 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Acord 083/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de supressió d’un títol de Màster 
Universitari que ha estat presentat pel centre corresponent. 
Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 

Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat 
amb el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
Vist l’article 12.4.d de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 26 de gener de 2017, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la extinció del títol de màster universitari següent: 
• Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals  
Segon. Elevar el present acord al Consell de Govern per a la seva aprovació. 
  

  

Punt 7.. Aprovació d’autoinformes d’acreditació: Facultat de Filosofia i Lletres. 
  
Acord 084/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 

Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat d’aprovació d’autoinformes per al procés 

d’acreditació de les titulacions dels centres. 
 
Atès que per a dur a terme aquest procés es requereix de l’elaboració d’un autoinforme per part del centre a 

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

Vist l’article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmiques. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’autoinforme per al procés d’acreditació de les titulacions del centre següent:  

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

  

 
 
 

 

Punt 8.1.. Aprovació de la convalidació de crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior als graus. 
  
Acord 085/2019, de 17 de setembre de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
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Vista la proposta del vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat, d'aprovació de reconeixement de Cicles 
Formatius de Grau Superior per crèdits d'estudis de grau presentades pels centres corresponents. 
Atesa la necessitat d'implementar l'oferta d'ensenyaments superiors oficials que donen dret a reconeixement 
acadèmic en els estudis de grau. 
Vist l'article 6.2 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que disposa que podran ser objecte de 
reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 

Vist l'article 78 del Text Refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de 
conformitat amb al Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, 
aprovat per l'acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011, i les seves posteriors modificacions, el qual 
disposa que podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials. 
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l'acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 

competències de la Comissió d'Afers Acadèmics. 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

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

 
I.1.2. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 

[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 
  
Acord 008/2019, de 26 de setembre de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 6 de juny de 2019. 
  

  

Punt 4. Proposta de creació de la Comissió d’Igualtat, delegada del Consell de Govern, establerta al IV 
Pla d’acció per a la igualtat de gènere de la UAB (2019-2023). 
  
Acord 009/2019, de 26 de setembre de 2019 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectorat d’Alumnat i Ocupabilitat. 

Atès que en data 4 de juliol de 2018 el Consell de Govern de la UAB va aprovar el IV Pla d'Acció per a la Igualtat 

de Gènere. Atès que aquest pla romandrà vigent fins l'any 2023.  
Atès que IV Pla d'Acció per a la Igualtat de Gènere és un instrument per articular les polítiques per a la igualtat de 
gènere i LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals) en l'àmbit universitari. 
Les mesures proposades en aquest pla estan estructurades en cinc eixos: promoció de la cultura i les polítiques 
d'igualtat; igualtat de condicions en l'accés, la promoció i l'organització del treball i de l'estudi; promoció de la 
perspectiva de gènere en la docència i la recerca; participació i representació paritària en la comunitat 
universitària; i promoció d'una organització lliure de sexisme i violències de gènere. 

Atès que en l’esmentat Pla s’estableix com a objectiu d’operativitat número 5 de la mesura 1.3.5. crear  una 
Comissió d’Igualtat delegada del Consell de Govern.  
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-convalidacio-credits-CiclesFormatiusGrauSuperior-graus-170919
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PRIMER.- Estar informats de la proposta de creació de la Comissió d’Igualtat, delegada del Consell de Govern. 
SEGON .– Elevar aquest acord al Consell de Govern.  
TERCER.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 

QUART.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

 

I.1.3. Comissió d’Economia i d’Organització 
[tornar a l’índex] 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió. 
  
Acord 051/2019, de 19 de setembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 27 de juny de 2019. 
  

  

Punt 3. Informe de l’atorgament d’una concessió d’ús privatiu de domini públic de les Cases Sert a 
favor de Vila Universitària, S.L. 
  
Acord 052/2019, de 19 de setembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Atès que l’any 1985 l’INCASOL va iniciar l’execució 11 cases grans i 32 cases petites de 3 altures (en endavant, 
Cases Sert), com a cases isolades per a ús dels  membres més representatius de la UAB a uns terrenys de 
propietat de la pròpia universitat. 
Atès que mitjançant Acta de cessió de 29 de març de 1989 i annex de 27 de novembre de 1990 l’INCASOL va 
cedir la titularitat de les Cases Sert, a la UAB.  S'adjunta com Annex núm. 1 informe de valoració patrimonial de 

les Cases Sert lliurat el 6 de setembre de 2019 pel Director d’Arquitectura i Logística on consten els plànols de 
situació i distribució de plantes de les Cases Sert objecte de cessió d'ús per a la seva correcta identificació.   

 
Atès que en virtut d’acord del Consell Social de 28 de gener de 1991, la UAB va encomanar la gestió del conjunt 
dels habitatges de les Cases Sert a la societat Vila Universitària, S.L., a partir de l’1 de maig de 1992 fins el 28 de 
gener de 2016. 
 
Atès que Vila Universitària, S.L. és una societat mercantil, constituïda el 8 de gener de 1991, davant el Notari de 
Barcelona, Sr. Francisco Arriola Garrote, sota el núm. 49 del seu protocol, quedant inscrita en el Registre Mercantil 

de la província de Barcelona al full B-7292 i que té per objecte social principal ‘la promoció, construcció i 
explotació d’allotjament residencials i locals de negoci en terrenys de domini o dret d’ús dels quals pertoqui a la 
Universitat Autònoma de Barcelona’.   
 
Atès que la UAB i Vila Universitària estan interessats en formalitzar un acord en virtut del qual la UAB cedeixi l'ús a 
Vila Universitària de les Cases Sert, en règim de concessió demanial, mitjançant adjudicació directe, subjecte a 

cànon, part del qual es capitalitzarà a l’inici del període concessional, per l’explotació dels esmentats habitatges, 
per un període de 22 anys, en els termes de la minuta que s’incorpora com Annex núm. 2.  
 
Vists els informes de la vicegerència d’economia i del Gabinet Jurídic sobre idoneïtat econòmica i jurídica en 
l’atorgament de la concessió demanial, respectivament (Annexos núm. 3 i 4). 
 
Vist l’article 80.3 de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i  l’article 155 de la llei 1/2003, de 

19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en relació amb els articles 28 i 29 del text refós de la Llei de patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, en relació amb els 
articles 71 a 81 del Reglament per a l’execució de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la 
Generalitat, aprovat per Decret 323/1983, de 14 de juliol; els articles 86.2, 93.4 de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; i els articles 61 i següents de la Llei 25/1988, de 13 de 
juliol, de modificació del règim legal de les taxes Estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials 
de caràcter públic. 

 

Vist l’article 10.4 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Economia i 
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d’Organització  informar favorablement qualsevol matèria per la qual el Consell de Govern requereixi d’un informe 
favorable.    
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del Vicerector d’Economia i de Campus,  la 
Comissió d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el següent:  
 
Ú. Atorgar una concessió administrativa en relació al conjunt d’habitatges de les Cases Sert a favor de Vila 
Universitària, S.L., en els següents termes:  

 
Destinació: Posar a disposició del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis de la UAB i 

d’entitats participades per la UAB els béns objecte de concessió per a ús d’habitatge habitual. 
  
Cànon: 233.970,00  € anuals, capitalitzant el cànon dels 15 primers anys, en un únic pagament, per valor de 
3.000.000,00 €, a realitzar en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte de concessió.    
  

 A partir del 16è any, la concessionària ingressarà anualment, dintre del primer mes de cada exercici 
econòmic, el pagament de l’import del cànon de l’anualitat en curs, a raó de 233.970 €. 
  
Termini: Vint-i-dos anys des de la formalització de la concessió. 
  
Garantia: No es requereix. 

  
Obligacions concessionària: Destinar les edificacions a les finalitats específiques de la concessió, i no poder 
modificar el destí de l'edifici sense autorització expressa de la UAB.  
  
 Demanar autorització prèvia i expressa de la UAB per poder alienar, modificar, gravar, sota qualsevol 

títol, la concessió demanial i, en el seu cas, les construccions realitzades durant el termini de valides de la 
concessió.  

  
 Conservar i mantenir en bon estat les instal·lacions i a realitzar els treballs que siguin necessaris per a 
mantenir-les en òptimes condicions. Les despeses de conservació  no inclouen les dels vials i urbanització exterior 
que correspondrà a la UAB. 
  
 Responsabilitzar-se dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a béns públics i privats amb motiu 
de les obres de construcció i posterior explotació de l'edifici i, a aquest efecte, subscriurà les pòlisses 

d'assegurança pertinents. 
  
 Deixar lliure i vacus, a disposició de la UAB, dintre del termini establert, els béns objecte de la concessió 
un cop finalitzat el termini de la concessió. 
  
Procediment: Adjudicació directe. 

 
Dos. Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè en nom i representació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, formalitzi amb el representant de Vila Universitària, S.L. el conveni de concessió d’ús privatiu de béns 
de domini públic, facultant-la perquè realitzi totes les actuacions necessàries per l’execució dels presents acords, 
inclòs les esmenes o millores de caràcter tècnic que siguin necessàries per a la signatura del document, segon la 
proposat de minuta . 
SEGON.- Elevar aquests acords al Consell de Govern perquè exerceixi les seves funcions. 

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

  

 
 
 

Punt 4. Informe sobre la modificació de l’autorització per donar de baixa béns mobles. 
  
Acord 053/2019, de 19 de setembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
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Vistos els acords presos pel Consell de Govern de la UAB de 19 de març de 2015 i  pel  Consell Social de 30 d’abril 
de 2015 pels quals van autoritzar  al rector o rectora a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la 
UAB béns mobles per valor inferior als 1.500 euros en casos de robatoris, deteriorament/deixalleria, vendes o 
donacions a terceres persones, a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar anualment al 
Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic. 
 
Vista la proposta del vicerector d’Economia i Campus en relació amb la modificació dels esmentats acords pel que 

fa a la necessitat d’ampliar l’autorització per donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns 
mobles per valor inferior als 1.500 euros als supòsits de baixes per cessió de l’inventari de la UAB. 
 
Atès el que disposa  l’article 64.q) del Estatuts de la UAB en relació al procediment d’afectació i desafectació al 
domini públic dels béns universitaris, així com l’adquisició i el procediment d’alienació de béns patrimonials. 
 

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

 
Vist l'article 10.4 lletra c)  de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 
Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de per l’acord de 15 de maig de 
2019 pel que fa a les  disposicions normatives en matèria econòmica. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector d’Economia i Campus,  la Comissió 
d’Economia i d’Organització de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 

PRIMERA.  Informar favorablement pel que fa  a la modificació de l’acord 18/2015 de 30 d’abril del Ple del Consell 
Social en relació a la  baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per valor inferior als 
1.500 euros, el qual quedarà redactat en el sentit següent: 

 
Autoritzar al rector o rectora  a donar de baixa de l’inventari general de drets i béns de la UAB, béns mobles per 
valor net comptable inferior als 1.500 euros en els casos de robatoris; deteriorament; deixalleria; vendes, 
donacions i cessions a tercers, de l’inventari  a proposta de la Vicegerència d’Economia i amb l’obligació d’informar 
anualment al Consell Social de totes les operacions portades a terme en el transcurs de l’exercici econòmic.  
SEGONA. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al  Consell social perquè exerceixin les seves competències. 
TERCERA.  Encarregar al vicerector d’Economia i Campus l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

  

Punt 5. Aprovació de les modificacions de crèdit a 31 d’agost de 2019. 
  
Acord 054/2019, de 19 de setembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 31 d’agost  de 2019. 
 

Vistos els acords de la Comissió d’Economia i Organització de 14 de febrer de 2019, de 6 de març de 2019, de 10 
d’abril de 2019, de 29 de maig de 2019 i de 27 de juny de 2019. 
 
Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i 
equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici 
econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució. 
 

Vistos els article  6 i 9 de les Bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2019 aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2018  i per Acord de Consell Social de 19 de desembre de 2018  pel que fa a les 
modificacions de crèdit els quals  preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades 
inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de 
crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.  
 
Vist l'article 10.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de 

Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 15 de maig de 2019, pel que fa 

a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la 
gestió del pressupost. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit en  data  31  d’agost  de 2019. [Document] 

SEGON.  Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia  l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
   

Punt 6. Informe de la relació de les licitacions i pròrrogues amb despesa de pressupost genèric 
pluriennal amb un pressupost base de licitació de fins a 200.000€ (IVA exclòs) del primer semestre 
2019. 
  
Acord 055/2019, de 19 de setembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist l’acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va aprovar la simplificació del 

procediment d’aprovació de despeses pluriennals en el sentit que el Consell Social  va autoritzar  al gerent 

l’aprovació de la despesa pluriennal del pressupost genèric pel procediment d’adjudicació procedent fins a un 
pressupost base de licitació màxim de 200.000€ i amb l’obligació d’informar semestralment al Consell Social de 
totes les operacions dutes a terme en el transcurs del semestre de l’exercici social en curs. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació màxim de  
200.000€ corresponents al primer semestre de 2019.  
 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER. Informar favorablement  la relació de licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de 
licitació  fins a un import màxim de  200.000€  corresponents al primer semestre de 2019. 

SEGON. Elevar aquest a acords al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. 
TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 7. Assumptes de tràmit. 
  
Acord 056/2019, de 19 de setembre de 2019 , Comissió d'Economia i d'Organització 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació número 39/2019 del Servei de Manteniment d’obra Civil dels Edificis i de la 

Urbanització del Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat per Acord consell de 
Govern de 5 de desembre de 2019 i per Acord de Consell Social de 19 de desembre  de 2019. 
 

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

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

 
Vist l'article 10 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern de 13 de desembre de 2017 pel  que fa al 
procediment de simplificació del procediment d’aprovació de despeses pluriennals. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-modificacions-credit-31-agost-2019-190919


BOUAB Núm. 176  -  Setembre / 2019     pàg. 14 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent contractació número 39/2019 del Servei de 
Manteniment d’obra Civil dels Edificis i de la Urbanització del Campus. 
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. 
  

  

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

 
 

I.1.4. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

 

Punt 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  
Acord 023/2019, de 4 de setembre de 2019, Comissió d'Investigació 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar l’acta corresponent a la sessió de 19 de juny de 2019. 
  

  

Punt 3. Aprovació dels criteris de les FI. 
  
Acord 024/2019, de 4 de setembre de 2019, Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 

Atesa la proximitat de la publicació de la propera convocatòria d’ajuts destinats a universitats, centres de recerca i 
fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2020 (FI-DGR).  

Atès que les bases reguladores de la convocatòria estableixen que l’AGAUR ha de validar el procediment de 
priorització de les institucions. 
Atès que la informació de l’AGAUR respecte de la propera convocatòria ha confirmat que no hi hauran canvis 
importants en la mateixa, respecte de la de l’any anterior. 
Atesa la proposta de criteris de priorització presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca (document 1). 
Vist l’article 16.1.a) de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de 
la UAB, aprovat per acord de data 15 de juliol de 2009, segons redacció de data 14 de juliol de 2016 segons els 

quals, pel que fa a les competències de la Comissió d’Investigació, que estableix que li correspon a la Comissió 
d’Investigació aprovar i resoldre les convocatòries d’ajuts de recerca.  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització de la convocatòria d’ajuts FI per al 2020. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
TERCER.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
  

  

Punt 5. Informe favorable, si escau, de les sol·licituds de reconeixement d’activitat de recerca. 
  
Acord 025/2019, de 4 de setembre de 2019 , Comissió d'Investigació 
 

Atès que en data 7 de novembre de 2018 el Consell de Govern va aprovar la Normativa de la Universitat 

Autònoma de Barcelona sobre reconeixement d’activitats  de recerca a  l’empara de l’article 21.1 de la Llei 
24/2015, de 24 de juliol, de patents (acord 98/2018).   
Atès que es van presentar les sol·licituds de reconeixement d’activitats de recerca, relacionades al document 1. 
Atès que a l’empara del que estableix l’article 4.3 de l’esmentada normativa la Comissió d’Investigació, en sessió 

de 21 de gener de 2019, va designar els membres de la comissió ad-hoc.   
Vist l’acord pres per la comissió ad-hoc en relació a les sol·licituds presentades  el qual s’eleva, en qualitat de 
proposta d’informe (document 2), a la Comissió d’Investigació perquè exerceixi les seves funcions.  

https://www.uab.cat/doc/Aprovacio-dels-criteris-de-les-FI-040919
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Vist l’article 16 de la normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons redacció de 14 de juliol de 2016, en virtut de les quals correspon a la Comissió d’Investigació 
competències en matèria de recerca.   

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar favorablement el reconeixement de recerca a les següents persones, en els termes establerts 
als articles 5 i 6 de la normativa de la UAB sobre reconeixement d’activitats de recerca a l’empara de l’article 21.1 
de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents:  
  
Teodor Parella Coll 

Maria Roser Velarde Nieto 
Míriam Pérez Trujillo 

Silvia Lope Piedrafita 
Eva Monteagudo Soldevilla 
SEGON.- Elevar aquests acords a la rectora perquè exerceixi les seves funcions. 
TERCER.- Encarregar a la Vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
QUART.- Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius. 
  

 
I.1.5. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 
Punt 3. Convocatòria de concursos de places de càtedres d’universitat de promoció interna de l’oferta 

pública 2019. 
  
Acord 064/2019, de 12 de setembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 

 
Vist l’article 62.2 de la Llei Orgànica d’Universitats que regula la promoció interna del personal dels cossos docents 
universitaris i d’acord amb la disposició final segona del Real decret-llei 10/2015, d’11 de setembre. 
 

Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i 
publicada en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 
 

Vistes les previsions 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 

Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  les convocatòries dels concursos públics per l’accés a cossos docents universitaris de promoció 
interna. [Document] 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  

 
 
 
 
 
Punt 6. Convocatòria de concursos de places d’agregat de l’oferta pública 2019. 

  
Acord 065/2019, de 12 de setembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-catedres-universitat-promocio-interna-ofertapublica-12092019
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Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 
docent i investigador en règim laboral, a través de les modalitats de contractació laboral específiques previstes a 
aquesta llei i que en els termes de la pròpia llei i en el marc de les seves competències les Comunitats Autònomes 

establiran el règim del personal docent i investigador contractat. 
 
Vistos els articles 44,1 i 46 de la Llei d’Universitats de Catalunya que regulen els requisits del professorat  agregat. 
 
Vist l’article 140 i següents dels Estatuts de la UAB que regulen la provisió de places de catedràtic, agregat i 
col·laborador permanent. 

 
Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
4 de juliol del 2019. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 aprovada per Consell de Govern en data 4 de juliol de 2019 i 

publicada en el DOGC de 19 de juliol de 2019. 

 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic,  la 
Comissió de Personal Acadèmic de la UAB ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.-  Aprovar  la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2019.[Document] 
SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  

Punt 8. Convocatòria de concursos de places d’agregat de la convocatòria de mèrits rellevants de 
l’oferta pública 2018. 
  
Acord 066/2019, de 12 de setembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vist l’article 48 de la Llei Orgànica d’Universitats que preveu que les Universitats podran contractar personal 

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

col·laborador permanent. 
 

Vistos els articles 33 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de 
la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 
4 de juliol del 2019. 
 

Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018 aprovada per Consell de Govern en data 10 de juliol de 2018 i 
publicada en el DOGC de 23 de juliol de 2018. 
 
Vist l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 de gener del 2014, modificat per acord de 
la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya d’1 d’octubre del 2015. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 

de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
 
ACORDS 

 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat agregat o agregada 
en règim de contracte laboral corresponent a l’oferta pública d’ocupació del 2018. [Document] 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-agregat-oferta-publica-2019-12092019
https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-agregat-convocatoria-merits-rellevants-oferta-publica-12092019
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SEGON.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  
  

Punt 9.1. Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat associat: Convocatòria de 
concursos per a la contractació de nou personal docent a la Unitat Docent Parc Taulí per al curs 2019-
2020. 
 
Acord 067/2019, de 12 de setembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist el concert signat entre las UAB i la Corporació Sanitaria del Parc Tauli. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 
 
Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 

Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 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 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 

 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vist l’acord de la Comissió de Personal Acadèmic de data 26 d’abril de 2017 per la qual s’aprova les noves  

dotacions de les Unitats Docents Hospitalàries 

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

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de nou personal docent a la Unitat 
Docent Hospitalària del Parc Taulí per al curs 2019-2020. [Document] 
SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  

Punt 10. Convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al 
curs 2019-2020. 

  
Acord 068/2019, de 12 de setembre de 2019 , Comissió de Personal Acadèmic 
 
Vistes les previsions de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que regula el marc 

per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de 
contribuir a la generació difusió i transferència del coneixement i a la promoció de la investigació, el 
desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals ha d’edificar-se el desenvolupament 
econòmic sostenible i el benestar social. 
  
Vistos els articles 20 i següents de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació que 
regulen les modalitats de contracte de treballat específic del personal investigador entre els que es troben  els 

contractes predoctorals i els contractes d’accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 
 
Vistos els articles 138, 142 i 145 dels Estatuts de la UAB que regulen la tipologia i provisió de places de personal 
docent i investigador. 

 

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-places-associat-UnitatDocentParcTauli-19-20-12092019
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Vist l’article 54 i següents del Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del Consell de Govern de la 
Universitat Autònoma de Barcelona de 17 de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la darrera el 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 16 i 17 del conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques 
catalanes de 21 de desembre de 2006, publicat en el DOGC de 14 de febrer de 2007. 

 
Vist l'article 18 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 
competències de la Comissió de Personal Acadèmic. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, la Comissió 
de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, si escau, la convocatòria de concursos per a la contractació de personal investigador 
postdoctoral per al curs 2019-2020. [Document] 

SEGON.- Encarregar  al vicerector de Personal Acadèmic  l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  
  
Punt 11.1. Presentació, anàlisi i proposta de resolució dels recursos presentats. 
  
Acord 069/2019, de 12 de setembre 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 és agent de 
l’avaluació i li correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 

Vist l'article 18.1 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 15 de juliol de 2009, pel que fa a les 

competències de la Comissió de Personal Acadèmic pel que fa a l’avaluació del personal acadèmic.  
 
Atès que en la sessió es presentarà i debatrà: 
 -els recursos presentats; 

 -la proposta de composició de la Comissió d’Avaluació Interna (CAI) i el procés a desenvolupar per la renovació 
de l’acreditació. 
 
Atès que, pel caràcter confidencial i les dades personals que contenen aquests documents, poden ser consultats 
pels components de la CPA en l’espai del Nébula: CPA_AAD: Reunio-12-09-2019 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Programació Acadèmica i 
Qualitat, la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB, ha adoptat els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Acordar l’informe i la proposta de resolució per traslladar a la Rectora.  

https://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-contractacio-personal-investigador-postdoctoral-19-20-12092019
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Punt 12. Assumptes de tràmit. 

  
Acord 070/2019, de 12 de setembre 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. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta del vicerector de Personal Acadèmic, es presenta 
a la Comissió de Personal Acadèmic de la UAB la relació de col·laboradors de docència o de recerca nomenats els 
mesos de juliol i agost de 2019. 
 
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. 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
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II.  Convenis  
 
 
II.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 
 

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

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

La vinculació que la UAB estableix amb entitats i persones per poder desenvolupar aquests objectius està regulada 
en els articles 184 i 190 dels actuals estatuts. En aquests s'estableix el marc bàsic d'actuació per establir, per una 

banda, convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, de projectes de 
transferència de tecnologia i coneixement dins de l'àmbit de la docència, els ensenyaments i els estudis propis de 
la Universitat (art. 184) i, per l'altra, convenis de col·laboració amb altres institucions universitàries o entitats per 
potenciar la relació amb la societat (art 190). 

Cercador de convenis de la UAB 

 
En aquest cercador es pot accedir als convenis subscrits per la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu 

contingut s’actualitza conforme s’incorporen nous convenis a la plataforma de tramitació de la UAB. 
 

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

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

 
 

Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-7105-10560-Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya - Conveni 
per a l'impuls de les pràctiques no 
laborals per a les persones 
graduades de la UAB-2017 

Col·laboració UAB - Servei 
d'Ocupació Públic de 
Catalunya per a la realització 
de les gestions per a dur a 
terme les pràctiques no 
laborals dels graduats 
universitaris regulades pel RD 
1543/2011 

Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya (SOC), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

20/07/2017 

H1035-30234-12615-Agreement 
between the Fundació Centre de 
Regulació Genòmica  and the UAB 
- Visitor Scientist Agreement (A. 
Espinosa)-2019 

Visitor Scientists will 
collaborate with CRG, in 
collaboration with Dr. Simon 
Heath, Team Leader of the 
Research Group 
Bioinformatics Development 
and Statistical Genomics on 
the topic/project "Research of 
genomic sequencing algorithm 
research and development" 

Antonio Esppinosa, Centre de 
Regulació Genòmica (CRG), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

01/01/2019 

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
https://seuelectronica.uab.cat/convenis
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/portal-de-transparencia/convenis-institucionals-1345722152056.html
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Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-32777-14044-Convenio de 
colaboracióncon entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona y el l'IES Carolina 
Coronado de Badajoz para 
reconocimiento de investigadores 
vinculados-2019 

Conveni amb l'IES Carolina 
Coronado de Badajoz pel 
reconeixement com a IVU de 
Pedro Martín. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, IES Carolina 
Coronado 

14/02/2019 

H1035-31760-13405-Adenda al 
convenio con FABIS e IGTP para 
el reconocimiento de 
investigadores vinculados a la 
Universidad (IVU) (Dra. Velasco)-
2019 

Prorrogar els efectes del 
conveni de col·laboració 
formalitzat entre elles en data 
22 de març de 2018 pel qual 
es realitza el reconeixement 
de la investigadora Dra.  Inés 
Velasco com a IVU en la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, pel curs acadèmic 
2018-2019. 

Fundación Andalua Beturia 
para la Investigación en Salud 
(FABIS), Institut d'Investigació 
Germans Trias i Pujol (IGTP), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona 

12/04/2019 

H1035-28950-12368-Acuerdo de 
colaboración entre Euroembalajes 
y la UAB para la participación en el 
Programa Circular University 
Challenge de Ecoembes-2019 

Promoure el Programa 
Circular University Challenge 
d'Ecoembes i Fundació Iberus 

ECOEMBALAJES ESPAÑA, 
S.A. (ECOEMBES), 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, CAMPUS IBERUS 

29/04/2019 

H1035-31557-13090-Convenio 
marco de colaboración entre la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona y la Real Sociedad 
Matemática Española-2019 

Col.laboració cultural, 
científica i acadèmic entre les 
dues institucions: promoció 
conjunta d'activitats, 
estimulació d'intercanvis 
d'idees i iniciatives, 
desenvolupament de 
programes de recerca, 
organització de concurs de 
premis de millor treball de fi 
de grau i màster, etc 

Real Sociedad Matemática 
Española (RSME), Universitat 
Autònoma de Barcelona 

30/05/2019 

H1035-31454-13002-Addenda al 
conveni amb el Departament 
d'Educació, la Fundació Jaume 
Bofill i l'ICE-UAB per a 
implementar el programa "Magnet. 
Aliances per a l'èxit educatiu"-2019 

L'objecte de l'addenda és 
formalitzar l'adhesió de la 
Diputació de Barcelona al 
conveni de col·laboració 
subscrit el 13 de desembre de 
2017 entre l'administració de 
la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament 
d'Educació, la Fundació 
Jaume Bofill i l'Institut de 
Ciències de l'Educació de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona per a la 
implementació del programa 
"Magnet. Aliances per a l'èxit 
educatiu". 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, LLINARS 
CULTURAL\, Departament 
d'Educació, FUNDACIO 
JAUME BOFILL 

07/06/2019 
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Nom Abast Institucions Data de signatura 

H1035-30179-12565-Conveni per 
a establir un programa que faci 
possible reprendre els estudis 
universitaris a Catalunya a 
persones refugiades ubicades al 
Líban durant el 2019-2019 

Conveni per a establir un 
programa pilot que faci 
possible reprendre els estudis 
universitaris a Catalunya a 
persones refugiades ubicades 
al Líban durant el 2019 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE 
CATALUNYA, Departament 
de Treball Afers Socials i 
Famílies, 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 

31/07/2019 

H1035-31457-13020-Conveni 
UAB, Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí, FUAB i 
FPRUAB per a la posada en marxa 
del pregrau dual  "Especialista en 
Radiologia" de la UAB-2019 

Conveni de col·laboració entre 
la UAB, el Consorci 
Corporació Sanitària Parc 
Taulí, la FUAB i la Fundació 
Parc de Recerca UAB per a la 
posada en marxa del pregrau 
dual "Especialista en 
radiologia" de la UAB 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Consorci 
Corporació Sanitària Parc 
Taulí de Sabadell, FUNDACIO 
PARC DE RECERCA 

31/07/2019 

H1035-31997-13642-1ª Addenda 
al conveni amb el Departemant 
d'Ensenyament, d'1 de juliol de 
2016, per al reconeixement 
d'Investigadors Vinculats a la 
Universitat (IVUs)-2019 

Prorrogar el Conveni amb el 
Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat pel 
reconeixement d'Investigadors 
Vinculats a la Universitat. 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Departament 
d'Ensenyament, Departament 
d'Ensenyament, Departament 
d'Ensenyament 

12/09/2019 
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III.  Estructures bàsiques  
i participació en altres centres 

 
 

III.1. Escoles universitàries adscrites 
[tornar a l’índex] 

 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Francesc Boixader Estévez 
director de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. 
 

 
 

IV.   Nomenaments i cessaments 
 
 
IV.1. Equip de govern i equip de suport   

[tornar a l’índex] 

 
V.1.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2019, per la qual designa el vicerector de Recerca i de 
Transferència, Armand Sánchez bonastre, rector suplent surant el període comprès entre els dies 23 i 30 de 
setembre de 2019, ambdós inclosos. 
 

Resolució de la rectora, de 25 de setembre de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 17 de setembre 
de 2019 en el sentit de designar el vicerector de Recerca i de Transferència, doctor Armand Sánchez Bonastre, 
rector suplent durant el període comprès entre els dies 23 i 27 de setembre de 2019, ambdós inclosos. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual designa el doctor Carles Gispert Pellicer, 
vicerector d’Economia i de Campus, com a suplent del vicerector de Personal d’Administració i Serveis de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, durant el període de la seva absència del 30 de setembre al 15 d’octubre de 
2019, ambdós inclosos. 
 

IV.1.2. Cessaments  
 

Resolució de la rectora, de 9 de setembre de 2019, per la qual el senyor Miquel Domènech Argemí cessa com 
a coordinador de la Celebració del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

 
IV.2. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Ramon Alibés Arqués 
vicedegà d’Economia i d’Afers Acadèmics de Postgrau de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de 

setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Daniel Campos Moreno 
vicedegà d’Afers Acadèmics de Grau de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Lluís Casas Duocastella 
vicedegà d’Alumnat i de Promoció de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Gemma Garcia Alonso 
degana de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Susana Pallarés Parejo 
vicedegana de Pràctiques Externes i Relacions Institucionals de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 2 de 

setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Yago Ramis Laloux 
vicedegà de Qualitat, d’Economia i de Projectes Estratègics de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 2 de 
setembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Tatiana Rovira Faixa 
degana de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 2 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Anna Vale Martínez 
secretària de la Facultat i vicedegana d’Alumnat de la Facultat de Psicologia, amb efectes del dia 2 de setembre de 
2019. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Josep Maria Blanco Pont 
coordinador del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Juan Manuel Leyva Moral 
coordinador de Primer Curs del Grau en Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del dia 15 de febrer de 
2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Anna Maria Piella Villa 
coordinadora del Grau en Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes del dia 1 
de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Maria Teresa Tapada 

Berteli coordinadora del Màster d’Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social de la Facultat de Filosofia i 

Lletres, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Maria Antònia Tarrazón 
Rodón coordinadora del Màster d’Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i 
Empresa, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Teresa Cabré Monné 
coordinadora del Màster d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Sandra Camacho Clavijo 
secretària de la Facultat, responsable de Qualitat, coordinadora d’Alumni i coordinadora de treball final de Grau de 
Dret de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Enric Fossas Espadaler 

degà de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Olga Paz Torres 
vicedegana de Pràctiques Externes del Grau de Relacions Laborals i coordinadora del Grau de Relacions Laborals i 

el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Núria Reynal Querol 
vicedegana d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Arantza Libano Beristain 
coordinadora de Pràctiques Externes de Dret i de Dret + Administració i Direcció d’Empreses (ADE) de la Facultat 

de Dret, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Josep Cañabate Pérez 
vicedegà de Comunicació i Dinamització de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Josep Cid Moliné vicedegà 
de Qualitat Docent i coordinador del Grau de Criminologia de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Ricard Esteban Legarreta 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica i coordinador del Grau de Dret de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Noelia Igareda González 

vicedegana d’Internacionalització, Mobilitat i de Dobles Graus de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual es nomena la senyora 
Guadalupe Souto Nieves sotscoordinadora del Màster d’Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat 
d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 16 de setembre de 2019, per la qual es nomena la senyora 
Begonya Sáez Tajafuerce coordinadora del Mínor en Estudis de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes del dia 1 de març de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 25 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Juan 
José Perona Páez coordinador del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Xavier 
Solà Monells coordinador del Màster en Drets Sociolaborals de la Facultat de Dret, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Manel 

López Béjar coordinador del Rotatori de Salut Pública de la Facultat de Veterinària, amb efectes del dia 20 de març 

de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de setembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Laia 
Maria Solano Gallego coordinadora del Rotatori Hospital Clínic Veterinari de la Facultat de Veterinària, amb efectes 
del dia 20 de març de 2019. 
 

 

IV.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Ramon Alibés Arqués cessa com a 
vicedegà d’Economia i de Postgrau de la Facultat de Ciències, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Tomàs Blasco Blasco cessa com a 
vicedegà de Pràctiques de la Facultat de Psicologia, amb efectes 1 de setembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Lluís Casas Duocastella cessa com a 
vicedegà d’Estudiants de la Facultat de Ciències, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor David Costa Miserachs cessa com a 
vicedegà d’Economia, Infraestructura i Serveis de la Facultat de Psicologia, amb efectes 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Gemma Garcia Alonso cessa com a 
vicedegana d’Afers Acadèmics de la Facultat de Ciències, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Joaquín T. Limonero García cessa 
com a secretari de la Facultat i vicedegà d’Estudis de Postgrau de la Facultat de Psicologia, amb efectes 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Margarita Martí Nicolovius cessa 
com a degana de la Facultat de Psicologia, amb efectes 1 de setembre de 2019. 

 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Antoni Méndez Vilaseca cessa com a 
degà de la Facultat de Ciències, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Joan Suades Ortuño cessa com a 
coordinador del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Ciències, amb efectes 31 d’agost 

de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Maria Montserrat Clua Fainé cessa 
com a coordinadora d’Estudis del Grau en Antropologia Social i Cultural de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb 
efectes 31 d’agost de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Aurea Beatriz Gómez Garrido cessa 
com a coordinadora d’Estudis del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Dan Rodríguez García cessa com a 
coordinador del Màster d’Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social de la Facultat de Filosofia i Lletres, 

amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Anna Bàrbara Sikora cessa com a 
coordinadora del Màster d’Enginyeria Informàtica i coordinadora de Primer i Segon Grau d’Enginyeria Informàtica 
de l’Escola d’Enginyeria, amb efectes 31 de juliol de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Guadalupe Souto Nieves cessa com 
a coordinadora d’Estudis del Màster d’Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i 

Empresa, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 10 de setembre de 2019, per la qual la senyora Tatiana Rovira Faixa cessa com a 
vicedegana d’Afers Acadèmics i Qualitat Docent de la Facultat de Psicologia, amb efectes 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual el senyor Josep Cañabate Pérez cessa com a 

coordinador de Comunicació i Promoció de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual el senyor José Antonio Fernández Amor 
cessa com a secretari, responsable de Qualitat i coordinador Alumni de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost 
de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual el senyor Carles Górriz López cessa com a 

vicedegà d’Estudiants, Mobilitat i Internacionalització de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora Olga Paz Torres cessa com a 
vicedegana de Pràctiques Externes de Relacions Laborals i coordinadora d’Estudis de Relacions Laborals de la 
Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora M. José Rodríguez Puerta cessa 

com a coordinadora de Transferència i coordinadora de dobles titulacions de la Facultat de Dret, amb efectes 31 
d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual el senyor Xavier Villalba Nicolás cessa com a 
coordinador del Màster en Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora Esther Zapater Duque cessa com 
a degana de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual el senyor Josep Gràcia Casamitjana cessa 
com a coordinador de Pràctiques Externes de Dret i d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret de la 
Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual la senyora Helena Ysàs Molinero cessa com a 
coordinadora del Màster en Drets Sociolaborals de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual el senyor Josep Cid Moliné cessa com a 
coordinador d’Estudis de Criminologia de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual el senyor Albert Pastor Martínez cessa com a 
vicedegà d’Ordenació Acadèmica i coordinador d’Estudis de Dret de la Facultat de Dret, amb efectes 31 d’agost de 
2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora Maria Teresa 
Bolívar Ramos cessa com a sotscoordinadora d’Estudis del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) 
de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora Helena Casas Tost 

cessa com a coordinadora de l’Institut Confuci de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 15 de 
maig de 2017. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 16 de setembre de 2019, per la qual la senyora Maria Prats Ferret 
cessa com a coordinadora del Mínor en Estudis de Gènere de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb efectes 28 de 
febrer de 2019. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 25 de setembre de 2019, per la qual la senyora Elaine Aparecida 
Lopes Da Silva cessa com a coordinadora del Màster en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques 
de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 30 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de setembre de 2019, per la qual el senyor Eduard José 
Cunilleras cessa com a coordinador del Rotatori Hospital Clínic Veterinari de la Facultat de Veterinària, amb efectes 
19 de març de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de setembre de 2019, per la qual el senyor Alberto Marco Valle 
cessa com a coordinador del Rotatori de Salut Pública de la Facultat de Veterinària, amb efectes 19 de març de 
2019. 
 
 

IV.3. Escoles adscrites i vinculades   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Francesc Boixader Estévez 

director de l’Escola Universitària d’Informàtica Tomàs Cerdà. 
 
 

IV.4. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 
IV.4.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora María Luz Barbeito Veloso 

secretària del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Cristina Escobar Urmeneta 

secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 
1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Montserrat Meneses 
Benítez secretària del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes del dia 23 de juliol 
de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Jordi Pàmies Rovira director 
del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Carles Pedret Ferré director 

del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes del dia 22 de juliol de 2019. 
 



BOUAB Núm. 176  -  Setembre / 2019     pàg. 28 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Silvia Edo Izquierdo 
coordinadora de l’Àrea de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Pilar Pineda Herrero 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Ana Carretero Romay 

secretària del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Mariona Espinet Blanch 
cap de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les 
Ciències Experimentals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 

Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Margarita Martín Castillo 

directora del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Montserrat Farell Ferrer 
secretària del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 24 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena el senyor Xavier Vilà Carnicero 
director del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 24 de setembre de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual nomena la senyora Margalida Coll Andreu 
secretària del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, amb efectes del dia 1 
d’octubre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 5 de setembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Cristina 

Pulido Rodríguez vicedirectora d’Activitats i de Publicacions del Departament de Periodisme i de Ciències de la 

Comunicació, amb efectes del dia 6 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 6 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Josep 
Maria Figueres Artigues coordinador de Doctorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, 
amb efectes del dia 16 de maig de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 6 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Santiago 
Giraldo Luque vicedirector d’Investigació i de Tercer Cicle del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes del dia 6 de febrer de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 6 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor José 
Manuel Pérez Tornero vicedirector de Docència i de Professorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació, amb efectes del dia 6 de febrer de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor José 

Carlos Remotti Carbonell coordinador de l’Àrea de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret 
Públic, amb efectes del dia 3 de juliol de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor David 

Roca Correa coordinador del Doctorat en Comunicació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques del 
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes del dia 1 de setembre de 
2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 19 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Asier 
Ibeas Hernández coordinador d’Unitat – Enginyeria de Sistemes del Departament de Telecomunicació i Enginyeria 
de Sistemes, amb efectes del dia 23 de juliol de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 de setembre de 2019, per la qual es nomena la senyora 
Arantza Libano Beristain coordinadora de la Unitat de Dret Processal del Departament de Dret Privat, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2019. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es nomena el senyor Jordi 
García-Antón Aviñó coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química, amb efectes del 
dia 1 de setembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es nomena la senyora 
Montserrat López Mesas coordinadora de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es nomena la senyora Roser 

Pleixats Rovira coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química, amb efectes del dia 1 
de setembre de 2019. 
 
 

IV.4.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Norminanda Montoya Vilar cessa 
com a secretària del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes 31 
d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Enric Roca Casas cessa com a 
director del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Naymé Daniela Salas cessa com a 
secretària del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 31 
d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual la senyora Mª Ángeles Vázquez Castro cessa 
com a directora del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes 21 de juliol de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Jordi Verdú Tirado cessa com a 

secretari del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes 22 de juliol de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Francesc Xavier Borràs Hernández 
cessa com a coordinador de l’Àrea de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de 

l’Educació, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 3 de setembre de 2019, per la qual el senyor Jordi Pàmies Rovira cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora Digna Couso Lagarón cessa com a 
cap de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les 

Ciències Experimentals, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual el senyor Manel López Béjar cessa com a 
director del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora Margarita Martín Castillo cessa 
com a secretària del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual la senyora Núria Reynal Querol cessa com a 
secretària del Departament de Dret Privat, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual el senyor Michael Creel cessa com a director 
del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes 23 de setembre de 2019. 

 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual el senyor Xavier Vilà Carnicero cessa com a 
secretari del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes 23 de setembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual la senyora Concepción Piñol Pérez cessa com 
a coordinadora de Docència de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i 

d’Història Econòmica, amb efectes 23 de setembre de 2019. 
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Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual la senyora Anna Mª Vale Martínez cessa com 
a secretària del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, amb efectes 30 de 
setembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 6 de setembre de 2019, per la qual el senyor José Manuel Pérez 
Tornero cessa com a coordinador de Doctorat del Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, 
amb efectes 15 de maig de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 9 de setembre de 2019, per la qual el senyor Josu de Miguel 

Bárcena cessa com a coordinador de l’Àrea de Dret Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret 
Públic, amb efectes 2 de juliol de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 18 de setembre de 2019, per la qual el senyor Ángel Rodríguez 
Bravo cessa com a coordinador de Doctorat en Comunicació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques del 
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 

Resolució per delegació de la rectora, de 23 de setembre de 2019, per la qual la senyora Montserrat Oller 
Freixa cessa com a coordinadora del Màster de Secundària especialitat Geografia i Història del Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 de setembre de 2019, per la qual la senyora Montserrat Oller 
Freixa cessa com a coordinadora de Doctorat de la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials del Departament de 
Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 31 d’agost de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 26 de setembre de 2019, per la qual la senyora Teresa Ribas Seix 
cessa com a coordinadora del Màster de Recerca de la Unitat de Llengua i Literatura del Departament de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes 31 d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual el senyor Esteve Fábregas 

Martínez cessa com a coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química, amb efectes 31 

d’agost de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual la senyora Ona Illa Soler 
cessa com a coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química, amb efectes 31 d’agost 
de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual el senyor Joan Suades 
Ortuño cessa com a coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química, amb efectes 31 
d’agost de 2019. 
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V.  Convocatòries  
i resolucions de places 

 
 
V.1. Personal acadèmic i personal investigador en formació 

[tornar a l’índex] 

 

V.1.1. Convocatòries  
 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a 
places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7969, de 27 de 
setembre de 2019): 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/405 

Identificador de la plaça: AAG00360 

Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

Departament: Pedagogia Aplicada 

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 

Perfil docent:  
Disseny, seguiment i avaluació de plans i 
programes 

Perfil investigador: 
Formació professional reglada: competències 
pedagògiques del professorat i actuació docent 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/418 

Identificador de la plaça: AAG00326 

Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

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

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

Perfil docent:  Llenguatges i currículums 

Perfil investigador: Educació literària 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/409 

Identificador de la plaça: AAG00306 

Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

Departament: Física 

Àrea de coneixement: Física de la matèria condensada 

Perfil docent:  Meteorologia i climatologia 

Perfil investigador: Propietats de transport a la nanoescala 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/410 

Identificador de la plaça: AAG00381 

Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

Departament: Física 

Àrea de coneixement: Òptica 

Perfil docent:  Òptica 

Perfil investigador: 
Implementació de polarímetres i elements difractius 
basats en pantalles de cristall líquid 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/411 

Identificador de la plaça: AAG00372 

Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social 
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Àrea de coneixement: Teoria i història de l’educació 

Perfil docent:  Antropologia i filosofia de l’educació 

Perfil investigador: 
Investigar en educació (Aplicacions a l’educació 
social) 

 

Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a 
places de cossos docents universitaris de promoció interna, segons es detalla (DOGC núm. 7969, de 27 de 
setembre de 2019): 
 

Número de places: 1 

Referència: CU/19/80 

Identificador de la plaça: ACU00483 

Categoria de la plaça: Catedràtic/a d’universitat 

Departament: Medicina i Cirurgia Animals 

Àrea de coneixement: Medicina i Cirurgia Animals 

Perfil docent:  
102677 Mètodes exploratoris (Diagnòstic per 
imatge en Veterinària) 

Perfil investigador: Diagnòstic per imatge en Veterinària 

 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a una 
plaça d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7968, de 26 de 
setembre de 2019): 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/19/396 

Identificador de la plaça: AAG00308 

Categoria de la plaça: Professor/a agregat/ada 

Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social 

Àrea de coneixement: Teoria i història de l’educació 

Perfil docent:  Antropologia i filosofia de l’educació 

Perfil investigador: 
Etnografia de les infàncies: parentalitat, gènere i 
educació en contextos de migració 

 
Resolució de la rectora, de 13 de setembre de 2019, per la qual es convoca concurs d’accés a places de 
cossos docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 232, de 26 de setembre de 2019): 
 

Número de places: 1 

Referència: CU/19/80 

Identificador de la plaça: ACU00483 

Categoria de la plaça: Catedràtic/a d’universitat 

Departament: Medicina i Cirurgia Animals 

Àrea de coneixement: Medicina i cirurgia animals 

Perfil docent:  
102677 Mètodes exploratoris (Diagnòstic per la 
imatge en Veterinària) 

Perfil investigador: Diagnòstic per la imatge en Veterinària 

 
 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 2 de setembre 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. 7959, 13 de setembre de 
2019):  
 

Referència: AL/19/264 

Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de Coneixement o 
especialitat: 

Fisiologia 

Departament al qual està 
descrita: 

Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 

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

Adjudicació: Catalina Casas Louzao 

 
Resolució de la rectora, de 2 de setembre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7959, de 13 de setembre de 2019): 

 

Referència: CL/19/18 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Àrea de Coneixement o 
especialitat: 

Enginyeria química 

Departament al qual està 
descrita: 

Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 

Perfil docent: Transmissió de calor 

Perfil investigador: 
Caracterització i tractament biològic 
d’emissions gasoses 

Adjudicació: David Gabriel Buguña 

 
Resolució de la rectora, de 18 de setembre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7972, de 2 d’octubre de 2019): 
 

Número de places: 1 

Referència: CL/19/22 

Categoria Catedràtic d’universitat laboral 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Enginyeria química 

Departament al qual està 
adscrita: 

Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 

Perfil docent:  
Control, instrumentació i automatismes per 
enginyeria química 

Perfil investigador: 
Modelització i control de processos biològics de 
depuració 

Adjudicació: Juan Antonio Baeza Labat 

 
Resolució de la rectora, de 19 de setembre de 2019, per la qual es fa públic el nomenament del senyor José 
Luis Molina González com a catedràtic d’universitat, del Departament d’Antropologia Social i Cultural, en l’àrea de 
coneixement d’antropologia social (BOE núm. 240, de 5 d’octubre de 2019). 
 

Resolució de la rectora, de 20 de setembre de 2019, per la qual es fa públic el nomenament del senyor 
Francesc d’Assis Cortès Mir com a catedràtic d’universitat del Departament d’Art i Musicologia, en l’àrea de 
coneixement de música (BOE núm. 241, de 7 d’octubre de 2019). 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Joan 

Serra Sagristà com a catedràtic d’universitat, del Departament d’Enginyeria de la Informació i de les 
Comunicacions, en l’àrea de coneixement de ciències de la computació i intel·ligència artificial (BOE núm. 250, de 

17 d’octubre de 2019). 
 
Resolució de la rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 7979, d’11 d’octubre de 2019): 
 

Referència: CL/19/24 

Nombre de places: 1 

Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 

Àrea de coneixement o 

especialitat: 
Didàctica de la matemàtica 

Departament al qual està 
adscrita: 

Matemàtiques 

Perfil docent: Matemàtiques (Grau de Biologia) 

Perfil investigador: Teoria antropològica del didàctic 

Adjudicació: José Gascón Pérez 
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V.2. Personal d’administració i serveis 
[tornar a l’índex] 

 

V.2.1. Convocatòries  
 
 
Resolució del vicerector de Personal d’Administració i serveis, per autorització de la rectora, de 27 de 
setembre de 2019, per la qual es convoca concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 3 places 

de tècnic/a d’àmbit, amb destinació a la Oficina de Qualitat Docent, segons es detalla: 
 
  

Codi Grup CLT Denominació i destinació Horari 

L00225 

L05447 
L08273 

1 N Tècnic/a d’àmbit – Oficina de Qualitat Docent 09:00 – 17.30 

 
 

V.2.2. Resolucions  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’11 de setembre de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, al senyor José Miguel 
Nanclares Correa, auxiliar de serveis, a la Biblioteca de Ciències Socials - Administració de Centre de Dret i de 
Ciències Polítiques i de Sociologia, i amb efectes del dia 26 de setembre de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’11 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora Mònica Leiva Marcos, tècnica 
superior, que és titular de la plaça L05445, amb destinació a l’Oficina de Qualitat Docent - Equip Tècnic, i amb 

efectes administratius 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, d’11 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora Sarai Sabaté Diaz, tècnica superior, 
que és titular de la plaça L08305, amb destinació a l’Oficina de Qualitat Docent - Equip Tècnic, i amb efectes 
administratius 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, d’11 de setembre 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, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, 
segons es detalla: 
 

On diu: 

Deixar sense efecte 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 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 Nvarro Valverde, 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, d’11 de setembre de 2019, per la qual s’adscriu, amb caràcter provisional, a la senyora Francisca 
Palma Rodríguez, a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina - Administració de Medicina, en horari de 09:00 a 
17:30 hores, i amb efectes del dia 22 de juliol de 2019. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, d’11 de setembre de 2019, per la qual es deixa sense efectes la resolució de data 16 de maig de 
2019, d’encàrrec, provisional, de gestió, de la senyora Teresa Badia Ricart, amb efectes del dia 31 d’agost 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, d’11 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica al senyor Eduard Sánchez Artigas, tècnic 
superior, que és titular de la plaça L04487, amb destinació a l’Oficina de Qualitat Docent - Equip Tècnic, i amb 

efectes administratius 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, d’11 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica  a la senyora Teresa Vila Bonamusa, tècnica 
superior, que és titular de la plaça L04137, amb destinació a l’Oficina de Qualitat Docent - Equip Tècnic, amb 
efectes administratius del dia 1 de setembre de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 20 
de setembre de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 4 places de 
l’escala de gestió, segons es detalla: 
 

1. Adjudicar la plaça de gestor/a de dades (F01243) amb destinació a la Unitat Tècnica (Àrea de Personal 

Acadèmic i Nòmines) al senyor Jordi Martínez Milian. 

 
2. Adjudicar la plaça de gestor/a (F01347) amb destinació a la Oficina de Coordinació Institucional a la 

senyora Encarna Cano Ochoa 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i serveis, per autorització de la rectora, de 23 
de setembre de 2019, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 64 places 
d’administratiu/iva, segons es detalla:  

 
1. Adjudicar les places segons s’indica: 

 

Codi Destinació Nom i cognoms 

F01559 
Gestió Acadèmica 

Administració de Ciències de la Comunicació 
Sara Torne Casanovas 

F01707 
Gestió Acadèmica de Ciències de l'Educació 
Administració de Ciències de l'Educació i de 

Traducció i Interpretació 

Maria Esperanza Postigo 
Cervero 

F01717 
Gestió Acadèmica de Ciències de l'Educació 
Administració de Ciències de l'Educació i de 

Traducció i Interpretació 
Marta Garriga Sostres 

F01719 
Gestió Acadèmica de Ciències de l'Educació 
Administració de Ciències de l'Educació i de 

Traducció i Interpretació 
Maria Isabel Garcia Mora 

F01483 
Gestió Acadèmica de Ciències 

Administració de Ciències i de Biociències 
Josefina Ruíz Hernández 

F01425 
Gestió Acadèmica 

Administració de Medicina 
Antonia Jimenez Baño 

F01785 
Gestió Acadèmica 

Administració de serveis Campus de Sabadell 
Eva Ejarque Sabate 

F04249 
Equip administratiu 

Àrea d’Afers Acadèmics 
Elisabet Canovas Flores 

F07021 
Equip administratiu 

Unitat de Planificació i Programació Docent 
Eva Fernandez Diaz 

F00457 

Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i 
Interpretació 

Administració de Ciències de l'Educació i de 
Traducció i Interpretació 

Jose Martin Barrena 

F01681 

Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i 
Interpretació 

Administració de Ciències de l'Educació i de 

Traducció i Interpretació 

Carme Carceller Pérez 
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F01685 

Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i 
Interpretació 

Administració de Ciències de l'Educació i de 
Traducció i Interpretació 

Maria Jose Navarro Moreno 

F03101 

Gestió Acadèmica i de Serveis de Traducció i 
Interpretació 

Administració de Ciències de l'Educació i de 

Traducció i Interpretació 

Silvia Melgarejo Perez 

F04835 
Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat 

Docent 
Escola de Postgrau 

Sara Tomas Fernandez 

F04837 

Gestió Econòmica  

Administració Ciències de l'Educació i de Traducció i 
Interpretació 

Silvia Vilchez Hernandez 

F01781 
Gestió Econòmica 

Administració de Serveis Campus de Sabadell 
Gerard Basachs Cortina 

F01099 
Equip administratiu 

Àrea d’Economia i Finances 
Marc Fabregat Arimon 

F02159 
Biblioteca d'Humanitats i Cartoteca General 

Administració de Lletres i Psicologia 
Lorena Morales Martinez 

F02669 
Biblioteca d'Humanitats i Cartoteca General 

Administració de Lletres i Psicologia 
Sara Granja Mico 

F02253 
Biblioteca de Ciències Socials 

Administració de Dret i Ciències Polítiques i 
Sociologia 

Miriam Maria Raventos 
Barange 

F02477 

Biblioteca de Ciències Socials  

Administració de Dret i Ciències Polítiques i 
Sociologia 

Esther Albiol López 

F00187 
Unitat Tècnica i de Projectes 

Servei de Biblioteques 
Trinidad Montiel Rayo 

F03409 

Dept. Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències 
Experimentals 

Administració de Ciències de l'Educació i de 

Traducció i Interpretació 

Merce Medrano Moldes 

F01925 
Departament Biologia Animal, de Biologia Vegetal i 

d'Ecologia 
Administració de Ciències i de Biociències 

Maria Jose Calejo Mendez 

F01901 
Departament Física 

Administració de Ciències i de Biociències 
Alicia Borrego Gonzalez 

F04445 
Departament Física 

Administració de Ciències i de Biociències 
Noemi Jimenez Ramirez 

F01889 
Departament Química 

Administració de Ciències i de Biociències 
Bárbara Puiggermanal Brasó 

F01893 
Departament Química 

Administració de Ciències i de Biociències 
Gloria Maria Farre Forrolla 

F02051 
Departament de Sociologia 

Administració de Dret i de Ciències Polítiques i 

Sociologia 

Emma Luengo Lopez 

F02063 
Departament Dret Privat 

Administració de Dret i de Ciències Polítiques i 
Sociologia 

Lorena Isabel Jimenez Asenjo 

F02067 

Departament Dret Públic i de Ciències 

Historicojurídiques 
Administració de Dret i de Ciències Polítiques i 

Sociologia 

Jordi Balasch Corney 
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F06197 
Dept. Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències 

de la Salut 

Administració de Lletres i de Psicologia 

Ana Maria Palau Villen 

F02581 
UISAD Dept. Filosofia i Dept. Ciències de l'Antiguitat 

i l'Edat Mitjana 
Administració de centre de Lletres i de Psicologia 

Francisca Castro Castro 

F01981 
Dept. Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de 

Medicina Preventiva 
Administració de Medicina 

Santi Amate Camprubi 

F01631 
Suport Departamental 

Administració de Veterinària 
Sandra Martinez Cuenca 

F01951 
Departament d'Empresa 

Administració d'Economia i Empresa 
Sara Rossell Alvarez 

F03459 
Suport Departamental 

Administració de Serveis Campus de Sabadell 
Maria Dolores Morales Perales 

F01757 
Unitat Docent Parc Salut Mar 

Administració de Medicina 
Montserrat Andreu Camps 

F08093 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

Administració de Ciències i Biociències 
Maria Angeles Pelaez Exposito 

F08095 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

Administració de Ciències i Biociències 
Eva Garcia Torrado 

F08199 
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) 

Administració de Ciències i Biociències 
Gemma Suades Mendez 

F02077 

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent 

Villar Palasí" (IBB) 

Administració de Medicina 

Laura Bueno Alvarez 

F08087 
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent 

Villar Palasí" (IBB) 
Administració de Medicina 

Lourdes Benitez Galindo 

F08089 
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent 

Villar Palasí" (IBB) 
Administració de Medicina 

Elisabet Carrascosa Aguilar 

F08079 
Institut de Neurociències (InC) 

Administració de Medicina 
Benjamin Lazaro Miranda 

F08081 
Institut de Neurociències (InC) 

Administració de Medicina 
Maria Francesca Vigatà Sabaté 

F08083 
Institut de Neurociències (InC) 

Administració de Medicina 
Maria Jose Cobo Valverde 

F08085 
Institut de Neurociències (InC) 

Administració de Medicina 
Núria Serra Galceran 

F02095 
Equip Administratiu 

Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
Alfonso Martinez Segura 

F02281 
Unitat d'Administració 

Servei de Llengües 
Isabel Osorio Sanchez 

F02637 
Unitat d’Arxiu General i Of. d’Assistència en Matèria 

de Registre 
Oficina de Gestió de  la Informació i Documentació 

Miguel Marín Madrazo 

F02849 
Unitat d’Arxiu General i Of. d’Assistència en Matèria 

de Registre 

Oficina de Gestió de  la Informació i Documentació 

Antonio Rubio Ingles 
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F01819 
Unitat d’Administració d'Atenció a l'Usuari 

Servei d’Activitat Física 
Roser Ballester Arbizu 

F01461 
Gabinet de Suport a la Gerència i al Síndic de 

Greuges 
Gerència 

Francisca Castaño Rodriguez 

F01293 
Equip de suport transversal 

Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 
Pilar Pacios Pujado 

F04597 
Serveis a la Comunitat 

Àrea de Serveis Logístics i d’Administració 
Alicia Rodríguez Vives 

F01291 
Direcció 

Direcció d’Arquitectura i Logística 
Raquel Vidal Justicia 

F01349 
Equip administratiu 

Gabinet Jurídic 
Gisela Martinez Pascual 

F04829 
Unitat de Gestió de Dades 

Àrea de Gestió de la Recerca 
Elena Gamero Cortes 

F05321 
Unitat de Relacions Laborals i Gestió de Personal 

Àrea de Personal d’Administració i Serveis 
Ana Isabel Ayllon Bonnin 

F02847 
Unitat de Suport a la Direcció i Punt d’Informació 

Escola de Postgrau 
Alfonso Cantero Anton 

 
2. Declarar desertes, per manca de participants, les places següents: 

 

Codi Destinació 

F04753 
Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola 
d’Enginyeria – Administració de l’Escola 

d’Enginyeria 

F05029 Unitat d’Atenció a l’Usuari – Escola de Postgrau 

F05395 Unitat d’Atenció a l’Usuari – Escola de Postgrau 

 

Resolució del vicerector de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 26 de 
setembre de 2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de dues places de l’escala 
d’ajudants d’arxius i biblioteques, segons es detalla: 
 

Codi Categoria Denominació Destinació 
Horari 

(teòric) 

F03355 A2 23.2 
Gestor/a de 

suport d’usuaris 
Biblioteca de Ciències Socials – Administració de 

Dret i Ciències Polítiques i Sociologia 
9:00 – 17:30 

F01589 A2 23.2 
Gestor/a de 

l’Hemeroteca 

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – 

Administració de Centre de Ciències de la 

Comunicació 

9:00 – 17:30 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 27 de setembre de 2019, per la qual es resol parcialment, la convocatòria de concurs específic per 
a la provisió de 7 places de l’escala de gestió, segons es detalla: 

 
1. Declarar deserta la plaça de gestor/a de serveis amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de 

l’Escola d’Enginyeria – Administració de l’Escola d’Enginyeria. 
 

2. Declarar deserta la plaça de gestor/a de serveis amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la 
Facultat de Traducció i Interpretació. 
 

3. Declarar deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de 
Biociències – Administració de Ciències i de Biociències. 

 
4. Declarar deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de 

Veterinària – Administració de Veterinària. 
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5. Declarar deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències 

Polítiques i Sociologia – Administració de Dret i CC. Polítiques i de Sociologia. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de la rectora, de 27 
de setembre de 2019, per la qual es resol parcialment la convocatòria de concurs específic per a la provisió de 3 
places de l’escala de gestió, segons es detalla: 
 

1. Declarar deserta la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat d’Obres, Inversions i Manteniment – Àrea 

de Serveis Logístics i d’Administració. 
 

2. Declarar deserta la plaça de gestor/a amb destinació a la Unitat de l’Arxiu General i Oficina d’Assistència 
en Matèria de Registre – Oficina de Gestió de la Informació i Documentació. 

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

rectora, de 27 de setembre de 2019, per la qual es resol parcialment, la convocatòria de concurs específic per 

a la provisió de 7 places de l’escala de gestió, segons es detalla: 
 

1. Declarar deserta la plaça de gestor/a de serveis amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de 
l’Escola d’Enginyeria – Administració de l’Escola d’Enginyeria. 

 
2. Declarar deserta la plaça de gestor/a de serveis amb destinació a la Gestió Acadèmica i de Serveis de la 

Facultat de Traducció i Interpretació. 

 
3. Declarar deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de 

Biociències – Administració de Ciències i de Biociències. 
 

4. Declarar deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de 
Veterinària – Administració de Veterinària. 

 

5. Declarar deserta la plaça de gestor/a d’afers acadèmics amb destinació a la Gestió Acadèmica de Ciències 
Polítiques i Sociologia – Administració de Dret i CC. Polítiques i de Sociologia. 

 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica al senyor Rafael Perera Astals, titular de la 

plaça F01247, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat Tècnica - Àrea de Personal Acadèmic i de Nòmines, i amb 
efectes del dia 12 de juliol de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora M. Luisa Romero Ballesteros 
l’excedència voluntària per incompatibilitat per passar a aprestar serveis en una altra Administració, amb efectes 
del dia 1 d’octubre de 2019. 

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

rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reincorpora a la senyora M. Jose Hernández de las Heras, 
per a ocupar una plaça d’auxiliar de serveis (LG4P) amb destinació al Suport Logístic i Punt d'Informació de 
Veterinària - Administració de Veterinària, i amb efectes 10 de setembre de 2019. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual s’aplica durant les tasques de coordinació com a cap de SID 
de l’Escola d’Enginyeria, amb caràcter provisional, al senyor Javier Cercós Sánchez, un complement personal de 
durada determinada, amb efectes 16 de setembre de 2019, i fins que s’incorpori el titular del lloc de treball 
esmentat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reincorpora a la senyora Monica Serrano Garcia, per a 
ocupar una plaça, com a pool, de tècnica especialista de laboratori (LG3L) amb destinació a l’Institut de 
Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí" - Administració de Medicina, i amb efectes 1 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 30 de setembre de 2019, per la qual s’aplica durant les tasques de coordinació com a cap de SID 
de Sabadell, amb caràcter provisional, a la senyora Dolores Marín López, un complement personal de durada 

determinada, amb efectes 16 de setembre de 2019, i fins que s’incorpori el titular del lloc de treball esmentat. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es concedeix a la senyora Maria Alba Eustaquio l’excedència 
voluntària per incompatibilitat, per passar a aprestar serveis a un altre règim jurídic, amb efectes del dia 1 
d’octubre de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Maria Alba 
Eustaquio Ruiz, personal laboral, per a ocupar la plaça L00787, de directora tècnica del Servei d’Anàlisi Química de 
l’Administració de Centre de Ciències i de Biociències, i amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019. 
 

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

rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, a la senyora Judith Diez 
Altamirano, personal laboral, per a ocupar la plaça L02407, de tècnica especialista de laboratori, amb destinació a 
la Sala de Dissecció del Departament de Ciències Morfològiques de l’Administració de Centre de Medicina, i amb 
efectes del dia 1 d’octubre de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Jose Maria 

Martínez Expósito, per ocupar la plaça L00091, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat Tècnica 
d’Infraestructures i de Manteniment de la Direcció d’Arquitectura i de Logística de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i amb efectes del dia 15 de setembre de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora Eva Humet Blanco, titular de la 

plaça F03891, d’administrativa responsable, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat - Escola de Doctorat, i 

amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora Montserrat Soto Checa, titular de 
la plaça F05033, d’administrativa responsable, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat - Escola de 
Doctorat, i amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora Cristina Espín López, titular de la 
plaça F03449, d’administrativa responsable, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat - Escola de Doctorat, i 
amb efectes del dia 1 de gener de 2019.   
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 

rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora Emma Puig Bagur, titular de la 
plaça F03887, d’administrativa, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat - Escola de Doctorat, i amb efectes 

del dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora M. Carme Tost Pujol, titular de la 

plaça F02719, de cap d’unitat, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat- Escola de Doctorat, i amb efectes 
del dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica al senyor Josep Padreny Gutierrez, titular de la 
plaça F02725, d’administratiu responsable, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat - Escola de Doctorat, i 
amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per delegació de la rectora, de 30 de 
setembre de 2019, per la qual es resol el concurs intern de trasllat i/o promoció, per a la provisió d’una plaça de 
tècnic/a mitjà/ana, amb destinació al Serveis de Microscòpia de l’Administració de Ciències i de Biociències i es 

declara la plaça deserta, per manca de candidatures. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica la senyora Marta Figuerola Finard, titular de la 
plaça F02629, de gestora, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat - Escola de Doctorat, i amb efectes del 

dia 1 de gener de 2019. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es reclassifica a la senyora Dolores Moreno Montoro, titular de 
la plaça F05031, d’administrativa responsable, amb destinació a la Unitat Tècnica de Doctorat - Escola de 
Doctorat, i amb efectes del dia 1 de gener de 2019. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, per autorització de signatura de la 
rectora, de 30 de setembre de 2019, per la qual es destina, amb caràcter definitiu, al senyor Sergi Ricart 
Giraldo, funcionari de l’escala de gestió, a la plaça F01189, de gestor, amb destinació a la Unitat de Relacions 
Laborals i Gestió de Personal de l’Àrea de Personal d’Administració i Serveis, i amb efectes del dia 12 de juliol de 
2019. 

 
Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i 

Serveis per resolució de data 30 de setembre de 2019, per autorització de la rectora, de 3 d’octubre de 
2019, per la qual es convoca procés selectiu per a nomenar interinament 4 gestors/res de projectes de recerca, 
per organitzar, coordinar, dur a terme i fer el seguiment de les activitats vinculades als projectes de recerca de 
l’Oficina de Projectes Internacionals, segons es detalla: 
 

1. Projectes: 
 

Nom del projecte Referència Inici del projecte Durada 

PALADYN H2020-ERC-ADG-834934 01/12/2019 60 mesos 

URBAG H2020-ERC-COG-818002 01/09/2019 60 mesos 

LICCI H2020-ERC-COG-771056 01/06/2018 60 mesos 

AFTERMATH H2020-ERC-STG-758347 01/11/2018 60 mesos 

TRADITION H2020-COG817911 01/09/2019 60 mesos 

CLEARFARM H2020-SC2-FOOD SECURITY-862919 01/10/2019 48 mesos 

SO-CLOSE H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-870939 01/01/2020 36 mesos 

 
2. Característiques de la convocatòria: 

 

Denominació: Gestor/a de projectes de recerca 

Dependència orgànica: Oficina de Projectes Internacionals 

Horari de treball: De 09:00 a 17:30 hores, de dilluns a divendres 

Nomenament: Funcionari/ària interí/ina 

Durada del nomenament: 3 anys a partir de la data del nomenament, ampliable fins a 12 mesos 

 
 
Resolució del vicerector d’Economia i de Campus, suplent del vicerector de Personal d’Administració i 
Serveis per resolució de data 30 de setembre de 2019, per autorització de la rectora, de 4 d’octubre de 

2019, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de 13 places d’administratiu/iva segons es detalla: 
 
Àmbit acadèmic: 

 

Codi Categoria Destinació Horari 

F01473 C1.18.1 
Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Ciències i 
Biociències 

9:00 – 17:30 

F01485 C1.18.1 
Gestió Acadèmica de Ciències – Administració de Ciències i 
Biociències 

9:00 – 17:30 

F01711 C1.18.1 
Gestió Acadèmica de Ciències de l’Educació – Administració de 
Ciències de l’Educació i de Traducció i d’Interpretació 

9:00 – 17:30 

F03701 C1.18.1 Gestió Acadèmica de Filosofia i Lletres 9:00 – 17:30 

F04065 C1.18.1s Gestió Acadèmica i de Serveis de l’Escola d’Enginyeria 8:00 – 15:30 
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Àmbit econòmic: 
 

Codi Categoria Destinació Horari 

F05325 C1.18.1 Equip administratiu – Àrea d’Economia i Finances 9:00 – 17:30 

 
 

Biblioteques: 
 

Codi Categoria Destinació Horari 

F01585 C1.18.1 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General – Administració de 
Ciències de la Comunicació 

13:30 – 21:00 

 
 
Departaments: 

 

Codi Categoria Destinació Horari 

F00639 C1.18.1 
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística – Administració 
de Lletres i de Psicologia 

9:00 – 17:30 

F01941 C1.18.1 
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia – 

Administració de Veterinària (Interfacultatiu) 
9:00 – 17:30 

F01955 C1.18.1 Departament d’Empresa – Administració d’Economia i Empresa 9:00 – 17:30 

F04669 C1.18.1 
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia – 
Administració de Medicina (Interfacultatiu) 

9:00 – 17.30 

F05139 C1.18.1 
UISAD Psicologia Clínica i de la Salut i Psicologia Social – 
Administració de Lletres i de Psicologia 

9:00 – 17:30 

 
 
Instituts: 

 

Codi Categoria Destinació Horari 

F05851 C1.18.1 
Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) – Administració de 
Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia 

9:00 – 17:30 
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