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

 
 

 

I.1. Consell Social 
[tornar a l’índex] 

 
 
Acord 33/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 

 
S'acorda : 

 
Aprovar l'acta de la sessió plenària del dia 23 de juliol de 2020. 
 
 
Acord 34/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títols. (document 1, document 2, document 3). 
 

Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 
màster universitari. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 69/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB 30 de setembre, en virtut del qual s’acorda 

la creació de títols de màster universitari i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 

 
Vist l’acord CA 14/2020 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 7 d’octubre de 2020, la qual 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació 
dels títols de màster universitari següents: a)  Innovació Infermera Aplicada en Vulnerabilitat i Salut;  b)  Medicina 
Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master’s Degree in Transfusion Medicines and Cellular and Tissue 

Therapies. 2) Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt 
1 d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 

 
S’acorda : 

 
    Aprovar la creació dels títols de màster universitari següent: 
 
             a) Innovació Infermera Aplicada en Vulnerabilitat i Salut. 
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             b) Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master’s Degree in Transfusion Medicines and 
Cellular and Tissue Therapies. 
 

    Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt 1 d’aquest 
acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

 
Acord 35/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atesa la petició de creació de títols de Veterinari/a Certificat/da que ha estat presentada a l'Escola de Postgrau, i 
atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per 

la UAB per a la creació d'aquest tipus de títol (document 1, document 2, document 3, document 4, document 5, 
document 6 i document 7). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 

 
Vist l’article 29.1.a del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 70/2020 pres pel Consell de Govern de la UAB reunit el 30 de setembre en relació a la proposta de 
creació i modificació de títols de màsters propis i diplomes de postgrau. 
 

Vist que en la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social de la UAB de 7 d’octubre de 2020 s’ha pres l’acord 
CA 15/2020 que estableix Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1)Aprovar la creació dels títols de màster propis següents: a) Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals; b) 
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut;  c) Disseny d'Espais: User Experience; d) Comunicació del Medi Ambient; 
i e)Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Semipresencial). 2)Aprovar la modificació del títol de màster 
propi següent: a)Màster en Disseny, Autoproducció i Gestió de Producte, que passa a denominar-se màster en 
Disseny, Autoproducció i Gestió de Producte. 3)Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau següents: 

a)Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience; b)Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i 
Intel·ligència Emocional; c)Disseny i l'Art del Jardí; d) Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals. 
e)Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut; f)Percepció i Representació d'Espais Experiencials; i  g)  Disseny d'Espais 
Experiencials. 4)Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: a)Diploma de Postgrau en 
Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció, que passa a denominar-se diploma de Postgrau en 
Autoproducció: Ideació i Validació de Producte; b)Diploma de Postgrau en Edició de Producte, que passa a 
denominar-se diploma de Postgrau en Autoproducció: Edició i Comercialització de Producte; i c)Diploma de Postgrau 

en Iniciació Professional de l'Empresa, que passa a denominar-se diploma de Postgrau en Gestió Empresarial. 
5)Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer, 
segon, tercer i quart d’aquest acord. 6)Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la proposta de la Vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,                                             
 
S’acorda: 
 

    Aprovar la creació dels títols de màster propis següents: 
 

           a) Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals. 
 
           b) Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut. 
 
           c) Disseny d'Espais: User Experience.  
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           d) Comunicació del Medi Ambient.  
 

           e) Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Semipresencial).  
 
    Aprovar la modificació del títol de màster propi següent: 
 
            a) Màster en Disseny, Autoproducció i Gestió de Producte, que passa a denominar-se màster en Disseny, 
Autoproducció i Gestió de Producte. 

 
    Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau següents: 
 
           a) Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience.  
 

           b) Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència Emocional.  
 

           c) Disseny i l'Art del Jardí.  
 
           d) Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals. 
 
           e) Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut.  
 
           f) Percepció i Representació d'Espais Experiencials. 

 
           g) Disseny d'Espais Experiencials.  
 
    Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: 
 
           a) Diploma de Postgrau en Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció, que passa a denominar-se 

diploma de Postgrau en Autoproducció: Ideació i Validació de Producte. 
 
           b) Diploma de Postgrau en Edició de Producte, que passa a denominar-se diploma de Postgrau en 
Autoproducció: Edició i Comercialització de Producte. 
 
           c) Diploma de Postgrau en Iniciació Professional de l'Empresa, que passa a denominar-se diploma de 
Postgrau en Gestió Empresarial. 

 
    Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer, 
segon, tercer i quart d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Acord 36/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. 

(document 1 i document 2). 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
 

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

 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
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Vist l’acord 68/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de setembre en virtut del qual s’acorda 
la creació de títols de grau i elevar la proposta d’acord al Consell Social. 
 

Vist l’acord CA 16/2020 de la reunió de la Comissió Acadèmica del Consell Social del dia 7 d’octubre de 2020, la qual 
estableix informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Aprovar la creació 
del títol de grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats. 2) Encarregar la vicerectora de Programació Acadèmica i de 
Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar el present acord a la vicegerent 
d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda : 

 
    Aprovar la creació del títol de grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats.  

    Encarregar la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 37/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2019 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-
Casas Auditors Consultors, S.L (document 1). 
 

Vist l’acord CE 80/2020 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 9 d’octubre, en 
virtut del qual s’aprova el següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes 
anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1. 2) Presentar 
al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2019 per a la seva 
informació. 
 
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2019 per a la seva informació i anàlisi,  
 
S'acorda : 
 
El Ple del Consell Social de la UAB es dona per assabentat de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 

corresponent a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
 
Acord 38/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

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

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 18 
de juny de 2020 . 
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Vist l’acord CE 81/2020 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 9 d’octubre de 2020, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 

a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 2) Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector 
d’Economia i de Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 

S'acorda: 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta en el 
document 1. 
    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de 

Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 

 
Acord 39/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 15 de juny de 
2020 (document 1 i document 2). 
 
Vist l’acord CE 82/2020 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 9 d’octubre de 2020, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar 

el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 
2019 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, SL, d’acord amb el que consta en el document 2. 2) Comunicar 
aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB i a 
l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva, 
 

S’acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, 
SL, d’acord amb el que consta en el document 2. 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 

la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
  
Acord 40/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

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

 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 

2019 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 17 de 
juliol de 2020 (document 1) 
 
Vist l’acord CE 83/2020 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 9 d’octubre de 2020, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar 
el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 

2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta en el document 
1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  

 
S’acorda (Acord PLE 40/2020): 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada 
 

  
Acord 41/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2019 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 
reunió del Patronat de la Fundació de 29 de juliol de 2020 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 84/2020 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 9 d’octubre de 2020, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 

Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent 
de l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  

 
S’acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 

la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada 
 

  
Acord 42/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
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Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2019 de la Fundació Alumni UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 6 de juliol de 2020 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 85/2020 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 9 d’octubre de 2020, en 

virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 

a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta en el document 
1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic 
de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda : 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta en el document 1. 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni UAB. 

  
 
Acord 43/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 13 de juliol 
de 2020 . 
 
Vist l’acord CE 86/2020 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 9 d’octubre de 2020, en 

virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1)Aprovar 
el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 
2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta en el document 1. 
2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  

 
S’acorda : 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 
Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta en el document 1. 
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    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 

 
Acord 44/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

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

 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2019 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat 
de la Fundació de 15 de juliol de 2020 (document 1). 
 
Vist l’acord CE 87/2020 pres a la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social del dia 9 d’octubre de 2020, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 

Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment UAB, d’acord amb el que consta en 
el document 1. 2) Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de 
l’àmbit econòmic de la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  

 
S’acorda : 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment UAB, d’acord amb el que consta en el document 1. 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 

la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 
Acord 45/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 
favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 
Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”. 
 

Vist l’acord PLE 09/2020 pres pel Ple del Consell Social extraordinari en data 25 de març de 2020 en virtut del qual 
s’acorda: 1)Aprovar  la  modificació  dels  “Criteris  bàsics  de  la  pròrroga  del  pressupost  UAB  2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)Encarregar  al  vicerector  
d’Economia  i  de  Campus  l'execució  i  el  seguiment  d’aquests acords; 3)Comunicar  al  vicerector  d’Economia  
i  de  Campus  i  al  gerent  de  la  UAB  el  present acord. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 

estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost. 
 

Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2019 presentat per la Gerència 
. 
 
Vist l’acord CE 88/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 9 d’octubre, en virtut del qual 
es pren l’acord següent: 1) La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del 



BOUAB Núm. 188  -  Octubre / 2020     pàg. 10 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

pressupost de la UAB de l’any 2020 i de la seva tresoreria en els termes exposats en la part expositiva d’aquest 
acord. 2)Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2019 de la UAB, d’acord 
amb el que consta en el punt primer d’aquest acord. 

 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 

 
El Ple del Consell Social es dóna per assabentat del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’any 2020 

i de la seva tresoreria, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
 
Acord 46/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la ratificació del contracte de cessió 
de drets de propietat intel·lectual i industrial formalitzat el 13 de juliol de 2020 entre, d’una part, Young Foundation, 
l’Institut Català d’Avaluaió de Polítiques Públiques, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat Politècnica 
de Catalunya en qualitat de cedents i, d’altra banda, Novact – Institut Internacional per l’Acció Noviolenta, en qualitat 
de cessionari, en relació al Projecte B-MINCOME Combined guaranteed mínimum income and active social policies 
in deprived urban areas of Barcelona, en els termes del document 1 –document confidencial disponible a la Secretaria 

Tècnica del Consell Social-, en el qual la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta l’autoria sobre les creacions 
identificades a l’Annex IV de l’esmentat document.   
 
Vist l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 
UAB com a béns patrimonials que configuren el patrimoni de la Universitat. 

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

dret o de la transmissió, com els casos de les llicències de ple dret. 
 
 Vist l’acord 77/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre, en virtut del qual s’acorda 
la ratificació del contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual  i industrial en relació al Projecte B – Minicode 
i elevar la proposta al Consell Social per a l’acord corresponent. 
 

Vist l’acord CE 75/2020 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 9 d’octubre, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Ratificar la signatura del contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual i industrial formalitzat el 13 de juliol 
de 2020 entre, d’una part, Young Foundation, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i la Universitat Politècnica de Catalunya en qualitat de cedents i, d’altra banda, Novact – 
Institut Internacional per l’Acció Noviolenta, en qualitat de cessionari, en relació al Projecte B-MINICODE Combined 
guaranteed mínimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona, en els termes que 

consten en el document 1, en el qual la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta l’autoria sobre les creacions 
identificades a l’Annex IV de l’esmentat document. 2) Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència que 

faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 3) Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per 
tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
 
Vist que amb posterioritat a les reunions del Consell de Govern de la UAB i de la Comissió Econòmica del Consell 
Social del mes d’octubre s’ha constatat que la denominació del projecte que consta en els acords d’ambdós òrgans 
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(77/2020 i CE 75/2020, respectivament) no està adequadament reflectit es procedeix, amb la conformitat del 
Gabinet Jurídic de la UAB, a subsanar l’error material en l’acord PLE 46/2020. Així, es fa contar la denominació de 
“Projecte B-MINCOME”, enlloc de “Projecte B-MINICODE”. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda : 
 
    Ratificar la signatura del contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual i industrial formalitzat el 13 de 
juliol de 2020 entre, d’una part, Young Foundation, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, la Universitat 

Autònoma de Barcelona, i la Universitat Politècnica de Catalunya en qualitat de cedents i, d’altra banda, Novact – 
Institut Internacional per l’Acció Noviolenta, en qualitat de cessionari, en relació al Projecte B-MINCOME Combined 

guaranteed mínimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona, en els termes que 
consten en el document 1, en el qual la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta l’autoria sobre les creacions 
identificades a l’Annex IV de l’esmentat document. 
 
    Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
    Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-los efectius. 
 
 
Acord 47/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atès que el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) va ser creat el 8 de novembre de 1988 per la 
Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona sota la forma jurídica de consorci. A efectes 
acadèmics, és un institut adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mitjançant el Decret de la Generalitat 
de Catalunya número 177/1992, de 4 d’agost. 
 
Atès que el propòsit de l’ICPS ha estat sempre fomentar la recerca en Ciència Política i, en general, en les ciències 

socials, dedicant atenció especial a la formació de joves investigadors i a la promoció de les relacions entre politòlegs 
de Catalunya, Espanya i els d’arreu del món, facilitant l’estada de professors i investigadors catalans en centres i 
universitats estrangeres i la de docents i estudiosos entre nosaltres. 
 
Atès que, des de la seva creació, l’ICPS s’ha convertit en espai de trobada de les diverses universitats catalanes en 
les matèries que li son pròpies, i en centre de referència de Catalunya en matèria de ciències socials a nivell espanyol 
i internacional. D’una banda, els diversos Departaments universitaris de Catalunya en l’àmbit de les diverses ciències 

socials han trobat en l’ICPS el marc adequat de trobada i coincidència, tant per a la recerca com per a la divulgació 
de les seves activitats. Per altra banda, a través de la difusió de les seves publicacions i la realització de tot tipus 
d’activitats acadèmiques, l’ICPS s’ha erigit en el centre de referència de les ciències socials catalanes per a la gran 
majoria de centres de recerca i universitats estrangeres. 
 
Atès que els inicials Estatus del Consorci ICPS, aprovats per les dues entitats consorciades l’any 1988, van ser 

modificats l’any 2010, prèvia aprovació dels òrgans de Govern del propi Consorci i ratificats per les dues entitats 
membres. 
 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, va incidir notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, 
mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú (LRJPAC). 
 

Atesa la Disposició final segona de la LRSA la qual va afegir una nova Disposició addicional vintena a la LRJPAC que 
establí, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit cada 
Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, així com d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual fou necessària la corresponent 
adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació s’afegí la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre 
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de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa, que incorporà diverses previsions referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que havien 
de recollir-se en els seus estatuts. 

 
Fruït d’aquestes necessitats d’adaptació a la nova realitat normativa, es va produir la corresponent modificació dels 
Estatuts del Consorci, aprovada inicialment pel seu Consell de Govern en data 20-03-2015, ratificada pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en data 14-05-2015 i pel Ple del Consell Social de la UAB en data 2-06-2016. 
 
Donat que s’ha constatat que, per la seva naturalesa, el funcionament i l’estructura organitzativa de l’ICPS es troben 

molt vinculats a la Universitat a la qual aquest s’adscriu acadèmicament, es fan necessàries determinades 
adaptacions estatutàries adreçades, en essència, a una redistribució funcional i competencial entre els diferents 
òrgans del Consorci. Per afegiment, també s’ha constatat que cal augmentar el nombre de sessions ordinàries anuals 
del Consell de Govern, escurçar el termini d’antelació per a la convocatòria de les sessions i adaptar el contingut del 
text estatutari a les disposicions referents als consorcis del capítol VI del títol II de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de règim jurídic del sector públic. 
 

Atès que en sessió de 16 de juliol de 2020 el Consell de Govern de l’ICPS va aprovar la modificació dels articles els 
articles 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 i la Disposició final dels seus 
estatuts (document 1, document 2, document 3 i document 4), en els termes abans indicats. 
 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2 del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord 81/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre, en virtut del qual s’aprova 
la ratificació dels estatuts del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) i elevar la proposta al Consell 
Social per a l’acord corresponent. 

 
Vist l’acord CE 76/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB reunida el 9 d’octubre, en virtut 
del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) Ratificar 
l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de 16 de juliol de 2020 pel 
qual es modificà els articles 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 i la Disposició 
final dels seus estatuts, aprovant un nou text refós dels mateixos, d’acord amb el que consta en el document 3 i el 
document 4. 2) Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 3) 

Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu. 4) Informar dels presents acords al Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,t 
 
S’acorda : 
 
    Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de 16 de juliol 
de 2020 pel qual es modificà els articles 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 i 

la Disposició final dels seus estatuts, aprovant un nou text refós dels mateixos, d’acord amb el que consta en el 
document 3 i el document 4. 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
    Informar dels presents acords al Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 
 

 
Acord 48/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Atès que VADECITY SL va dissenyar un Projecte denominat ‘SMART BIKING’ consistent en la implantació d’un model 
de mobilitat urbana mitjançant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport en l’entorn urbà la qual cosa implica el 
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desplegament de dispositius d’aparcaments segurs per a bicicletes situats estratègicament a la ciutat, connectats 
en xarxa i operant a través d’una plataforma tecnològica intel·ligent que facilita l’ús de la xarxa d’aparcaments 
segurs per part dels usuaris i els hi ofereix altres serveis de caràcter accessori i complementari. 

 
Atès que en el marc del programa Horizon 2020 el Projecte SMART BIKING va obtenir una subvenció per a 
implementar 500 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
 
 Atès que la UAB, a través del seu Pla de Mobilitat, i més concretament del seu Projecte BiciUAB, treballa activament 
per al foment de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per a la comunitat universitària, sent la provisió 

d’aparcaments segurs per bicicletes un dels objectius principals. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2018 la UAB i VADECITY, S.L., van formalitzar un conveni de cessió d’ús 
d’espais per destinar-les a places d’aparcament (126 places d’aparcament, en 30 emplaçaments diferents, a raó de 
14 places per emplaçament), de manera gratuïta i per un període de quatre anys (document 1).  

 
Atès que la UAB i VADECITY, S.L. han arribat a un acord pel qual la UAB imposi el pagament d’un cànon per l’ús 

dels espais i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a patir d’un determinat 
temps de durada d’estacionament (document 2).  
 
Vist l’acord 76/2020 pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre, en virtut del qual s’aprova 
la modificació del conveni de cessió d’ús de terrenys per al projecte “Smart Biking-Xarxa d’Aparcaments Segurs al 
campus de la UAB i elevar la proposta al Consell Social per a l’acord corresponent. 
 

Vist l’acord CE 92/2020 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 9 d’octubre, en 
virtut del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Autoritzar la modificació del conveni de col·laboració per a la implementació del Projecte ‘Smart Biking’ – Xarxa 
d’aparcaments segurs del campus de la UAB per canviar les condicions econòmiques del mateix, en el sentit de 
transformar-lo en onerós per tal que la UAB pugui cobrar un cànon a VADECITY, S.L. per l’ús privatiu dels espais de 
domini públic i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a patir d’un determinat 

temps de durada d’estacionament, d’acord amb el que consta en el document 2. 2) Autoritzar la rectora, o persona 
en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents públics i privats que siguin 
necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest acord. 3) Encarregar al 
vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 4) Comunicar el present acord a la 
vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 

    Autoritzar la modificació del conveni de col·laboració per a la implementació del Projecte ‘Smart Biking’ – Xarxa 
d’aparcaments segurs del campus de la UAB per canviar les condicions econòmiques del mateix, en el sentit de 
transformar-lo en onerós per tal que la UAB pugui cobrar un cànon a VADECITY, S.L. per l’ús privatiu dels espais de 
domini públic i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a patir d’un determinat 
temps de durada d’estacionament, d’acord amb el que consta en el document 2. 
    Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 

públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest 
acord. 
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 49/2020, de 22 d’octubre, del Plenari del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vist el pressupost del Consell Social de la UAB de l’any 2020, que resulta de la pròrroga del pressupost de l’any 
2029, en el marc de la pròrroga del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any 2020. 
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Vistos els acords PLE 80/2019 i PLE81//2019, presos pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut 
dels quals s’acorden les accions a dur a terme en l’any 2020 en l’àmbit societat-universitat i universitat-empresa del 
Consell Social, dins de les disponibilitats pressupostàries per a aquests àmbits en el marc de la pròrroga 

pressupostària de l’any 2019. 
 
Vist l’acord PLE 31/2020 pres el Ple del Consell Social reunit el 23 de juliol, en virtut del qual s’acorda una reducció 
en les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Consell Social (vocals i presidents/presidentes de 
comissions) i col·laboradors externs en concepte de les participacions en les reunions i actes a distància del Consell 
Social, la UAB i altres entitats, així com dels òrgans de govern de les institucions, organismes i entitats dependents 

de la UAB que es convoquen amb caràcter oficial, en el cas que les reunions es duguin a terme a distància. 
 
Atès que l’any 2020 ha estat marcat per la COVID-19, amb l’estat d’alarma corresponent i situació de confinament. 
 
Prenent en consideració l’acord PLE 31/2020 i que el context de la COVID-19 ha impactat en el desenvolupament 

de determinats projectes a realitzar en l’any 2020. 
 

Atès que, d’acord amb l’exposat en els paràgrafs anteriors, es preveu un romanent en el pressupost del Consell 
Social de l’any 2020 que es pot situar en l’interval comprès entre els 17.000 i 40.000 euros, aproximadament, en 
funció de com finalment es puguin executar determinats projectes compromesos per al 2020 i de la confirmació final 
en l’execució de les despeses previstes. 
 
Vist el context pressupostari de la UAB en l’any 2020, fortament afectat per la COVID-19, i la voluntat del Consell 
Social en contribuir a pal·liar els efectes d’aquest context. 

 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.j del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord CE 99/2020 pres en la reunió de la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB de 9 d’octubre, en 

virtut del qual s’aprova informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 1) 
Aprovar destinar el romanent pressupostari del Consell Social de la UAB de l’any 2020 a la despesa d'adquisició del 
software pel control de l'aforament dels vestidors del SAF en el marc de la COVID-19, a la despesa per a equipaments 
informàtics per a estudiants de la UAB en el marc de la part de la docència a distància per la COVID-19 i a la despesa 
de la campanya informativa als centres docents de la UAB per a l'adopció de mesures preventives per la COVID-19. 
2) En funció del romanent pressupostari del Consell Social de la UAB de l’any 2020 finalment disponible, es destinarà 
l’import d’aquest a totes o a una part de les despeses assenyalades en el punt primer d’aquest acord. 3) Comunicar 

el present acord al gerent i a la vicegerent d’Economia de la UAB als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
 
Atès que l’interval estimat de romanent del Consell Social per a l’any 2020 es pot veure afectat, a la baixa, per 
l’execució d’un nou projecte a desenvolupar en l’any 2020, qüestió plantejada amb posterioritat a la reunió de la 
Comissió Econòmica reunida el 9 d’octubre de 2020. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda  : 
 
    Aprovar destinar el romanent pressupostari del Consell Social de la UAB de l’any 2020 a la despesa d'adquisició 
del software pel control de l'aforament dels vestidors del SAF en el marc de la COVID-19, a la despesa per a 
equipaments informàtics per a estudiants de la UAB en el marc de la part de la docència a distància per la COVID-

19 i a la despesa de la campanya informativa als centres docents de la UAB per a l'adopció de mesures preventives 
per la COVID-19.  
    En funció del romanent pressupostari del Consell Social de la UAB de l’any 2020 finalment disponible, es destinarà 
l’import d’aquest a totes o a una part de les despeses assenyalades en el punt primer d’aquest acord. 
    Comunicar el present acord al gerent i a la vicegerent d’Economia de la UAB als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
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I.2. Comissions del Consell Social 

 
I.2.1. Comissió Acadèmica 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 12/2020, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Aprovar l’acta de la sessió de la Comissió Acadèmica reunida el dia 17 de juny de 2020. 
  
 
Acord 13/2020, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
Vista la normativa sobre el règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada pel 

Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
Atès l’article 30.3.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist el recurs i les al·legacions presentades sobre règim de permanència pels alumnes següents: 
1. NIA 1395722, estudiant de Grau en Economia, segons consta en el document 1. 
2. DNI 47943371 D, estudiant de Grau en Infermeria, segons consta en el document 2. 
3. DNI 46964031 D, estudiant de Grau en Infermeria, segons consta en el document 3. 
4. NIA 1424952, estudiant de Grau en Comunicació Audiovisual, segons consta en el document 4. 

5. NIA 134129502, estudiant de Màster Interdisciplinari en Sostenibilitat Ambiental, segons consta en el document 
5. 

6. NIA1456559, estudiant de Grau en Geolofia, segons consta en el document 6. 
7. NIA 1460557, estudiant de Grau en Comptabilitat i Finances, segons consta en el document 7. 
8. NIA 1425103, estudiant de Grau en Comptabilitat i Finances, segons consta en el document 8. 
9. NIA 1272086, estudiant de Grau en Musicologia, segons consta en el document 9. 

10. NIA 1371064, estudiant de Grau en Periodisme, segons consta en el document 10. 
11. NIA 1341081, estudiant de Grau en Sociologia, segons consta en el document 11. 
12. NIA 1478318, estudiant de Grau en Veterinària, segons consta en el document 12. 
13. DNI 39398200, estudiant de Grau en Infermeria, segons consta en el document 13. 
14. NIA 1361138, estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, segons consta en el document 14. 
15. NIA 1354321, estudiant de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes 

de Telecomunicació, segons consta en el document 15. 

16. NIA 1368594, estudiant de Grau en Enginyeria Informàtica, segons consta en el document 16. 
17. NIA 1277079, estudiant de Grau en Enginyeria Química, segons consta en el document 17. 
18. NIA 1395631, estudiant de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i grau en Enginyeria de Sistemes 

de Telecomunicació, segons consta en el document 18. 
19. NIA 1341268, estudiant de Grau en Enginyeria  de Sistemes de Telecomunicació, segons consta en el document 

19. 
20. NIA 145571, estudiant de Grau en Fisioteràpia, segons consta en el document 20. 

21. NIA 1400704, estudiant de Grau en Medicina, segons consta en el document 21. 

22. NIA 1390042, estudiant de Grau en enginyeria Informàtica, segons consta en el document 22  
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda  

 
1. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Economia, presentat per l’estudiant amb NIU 1395722 de la Facultat d’Economia i Empresa 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102383 Macroeconomia II. I per tant, 
autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

2. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 47943371 de les Escoles Universitàries 

Gimbernat-Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura Treball de Fi de Grau, i per 
tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
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3. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 46964031D de les Escoles Universitàries 
Gimbernat-Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de les assignatures 200608 Cures d’Infermeria 
a l’Adult, 200602 Farmacologia Clínica i Terpéutica, 200603 Funció del Cos Humà II, i per tant, autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
4. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Comunicació Audiovisual, presentat per l’estudiant amb NIA 1424952 de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa 
sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que 
ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 103840 Teories de la 
Comunicació, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021 
5. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 

continuïtat dels estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat 
Ambiental, presentat per l’estudiant amb NIA 1412950 de la Facultat de Ciències de la UAB, per tal de donar 

acompliment al que estableixen l’article 4.4 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de 
Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiques la concessió d’una 
autorització de continuïtat dels estudis de Màster oficial en Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en 
Sostenibilitat Ambiental. I per tant, no autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
6. Emetre un informe desfavorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de 
continuïtat dels estudis de grau en Geologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1456559 de la Facultat de Ciències, 
per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència 

als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant no justifiquen 
la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101048 Química de la Terra, i per tant, no autoritzar 
que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
7. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb NIA 1460557 de la Facultat 
d’Economia i Empresa, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 

Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102096 Matemàtiques II, i 
per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
8. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Comptabilitat i Finances, presentat per l’estudiant amb NIA 1425103 de la Facultat 
d’Economia i Empresa, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 

fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102124 Mètodes de Valoració 
Financera I, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
9. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Musicologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1272086 de la Facultat de Filosofia i Lletres, 
per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència 
als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen 
la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 100635 Estètica de la Música II, i per tant, autoritzar 

que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
10. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Periodisme, presentat per l’estudiant amb NIA 1371064 de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 103851 Teories de la Comunicació. I, i per 

tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
11. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Sociologia, presentat per l’estudiant amb NIA 1341081 de la Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim 
de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet 
l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 101144 El Canvi Social i la 
Globalització. I, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

12. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Veterinària, presentat per l’estudiant amb NIU 1478318 de la Facultat de Veterinària, per 

tal de donar acompliment al que estableixen els articles 5.2 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis 
Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió 
d’una autorització de matrícula pel curs 2020/2021. 
13. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Infermeria, presentat per l’estudiant amb DNI 39398200 de les Escoles Universitàries 
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Gimbernat-Infermeria, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre 
Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha 
fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 200598 Metodologia Científica 

i Bioestadística, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
14. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIA 1361138 de l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102742 Tecnologies de Desenvolupament 

per a Internet i Web, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
15. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació, presentat per l’estudiant amb NIA 1354321 de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar 
acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials 

de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura 102709 Teoria de Circuits i Electrònica., i per tant, autoritzar que l’alumne 

pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
16. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIA 1368594 de l’Escola d’Enginyeria 
de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102742 Tecnologies de Desenvolupament 
per a Internet i Web, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

17. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Química, presentat per l’estudiant amb NIU 1277079 de l’Escola d’Enginyeria de 
la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102445 Control, Instrumentació i 
Automatismes, i per tant, autoritzar que l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021 

18. . Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació, presentat per l’estudiant amb NIA 1395631 de l’Escola d’Enginyeria de la UAB, per tal de donar 
acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials 
de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una 
autorització de matrícula de l’assignatura 103800 Organització i Gestió d’Empreses, i per tant, autoritzar que 
l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 

19. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, presentat per l’estudiant amb NIA 1341268 de 
l’Escola d’Enginyeria  a de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la 
Normativa sobre Règim de Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les 
al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102687 
Tractament Digital del Senyal, i per tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
20. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de Grau en Fisioteràpia, presentat per l’estudiant amb NIA 1455711 de la Facultat de Medicina a de la 
UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 
justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 103008 Biofísica i Biomecànica, i per tant, 
autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
21. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 

dels estudis de grau en Medicina, presentat per l’estudiant amb NIA 1400704 de la Facultat de Medicina de la UAB, 
per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de Permanència 
als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant justifiquen 
la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102958 Genètica Humana, i per tant, autoritzar que 
l’alumna pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
22. Emetre un informe favorable sobre el recurs contra la resolució de la concessió de la sol·licitud de continuïtat 
dels estudis de grau en Enginyeria Informàtica, presentat per l’estudiant amb NIA1390042 de l’Escola d’Enginyeria 

de la UAB, per tal de donar acompliment al que estableixen els articles 3.3 i 3.8 de la Normativa sobre Règim de 
Permanència als Estudis Oficials de Grau i de Màster de la UAB, i considerar que les al·legacions que ha fet l’estudiant 

justifiquen la concessió d’una autorització de matrícula de l’assignatura 102767 Laboratori de Programació., i per 
tant, autoritzar que l’alumne pugui matricular-se en el curs 2020-2021. 
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Acord 14/2020, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Atesa la petició de creació de títols de màster universitari i després de revisada la documentació justificativa 
corresponent que acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus 
de títols (document 1, document 2 i document 3). 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatuts de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
Vist l'article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011, sobre la creació de títols de 

màster universitari. 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 

Vist que en la reunió de la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de setembre s’ha acordat el següent: 
PRIMER. Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: Innovació Infermera Aplicada en 
Vulnerabilitat i Salut; i Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master’s Degree in Transfusion 
Medicines and Cellular and Tissue. SEGON. Elevar l'aprovació de la creació dels títols de màster universitari al Consell 
Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica 
i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART. Comunicar els presents acords a la 
vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

Atesa la proposta de la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda : 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1. Aprovar la creació dels títols de màster universitari següents: 
• Innovació Infermera Aplicada en Vulnerabilitat i Salut.  
• Medicina Transfusional i Teràpies Cel·lulars i Tissulars / Master’s Degree in Transfusion Medicines and Cellular 
and Tissue Therapies.  
2. Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt 1 
d’aquest acord.  

3. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
  
 
Acord 15/2020, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

Ateses les peticions de creació i modificació de títols de màsters propis i de diplomes de postgrau que han estat 
presentades a l’Escola de Postgrau, i atesa la documentació justificativa corresponent que acredita que les propostes 
de creació reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols (document 1, document 
2, document 3, document 4, document 5, document 6 i document 7). 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 

Vistos els articles 64.f i 171.1 dels Estatuts de la UAB sobre la creació de titulacions pròpies de la UAB. 
Vist l’article 29.1.a del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de setembre, que estableix el següent: PRIMER. 
Aprovar la creació dels títols de màster propi següents: Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals; 
Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut; Disseny d'Espais: User Experience; Comunicació del Medi Ambient; i 
Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Semipresencial). SEGON. Aprovar la modificació dels títols de 
màster propi següents: Màster en Disseny i Edició de Producte, que passa a denominar-se màster en Disseny, 

Autoproducció i Gestió de Producte. TERCER.  Aprovar la creació dels títols de diploma de postgrau següents: 
Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience; Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i 

Intel·ligència Emocional; Disseny i l'Art del Jardí; Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporal; Intel·ligència 
Artificial i Big Data en Salut; Percepció i Representació d'Espais Experiencials; i Disseny d'Espais Experiencials. 
QUART. Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents:   Diploma de Postgrau en Disseny de 
Producte: Ideació, Validació i Producció, que passa a denominar-se diploma de Postgrau en Autoproducció: Ideació 
i Validació de Producte; Diploma de Postgrau en Edició de Producte, que passa a denominar-se diploma de Postgrau 
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en Autoproducció: Edició i Comercialització de Producte; i Diploma de Postgrau en Iniciació Professional de l'Empresa, 
que passa a denominar-se diploma de Postgrau en Gestió Empresarial. CINQUÈ. Elevar l'aprovació de la creació del 
títol de màster propi al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. SISÈ. Encarregar a la vicerectora 

de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. SETÈ. Comunicar els 
presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectius. 
Atesa la proposta de la vicerectora de Programació Acadèmica i Qualitat. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,                                                                                            

 
S'acorda: 
 
Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1. Aprovar la creació dels títols de màster propis següents: 

• Direcció Digital de Negocis Turístics Internacionals. 
• Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut.  

• Disseny d'Espais: User Experience.  
• Comunicació del Medi Ambient.  
• Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Semipresencial).  

2. Aprovar la modificació del títol de màster propi següent: 
• Màster en Disseny, Autoproducció i Gestió de Producte, que passa a denominar-se màster en Disseny, 
Autoproducció i Gestió de Producte.  

3. Aprovar la creació dels títols de diplomes de postgrau següents: 

• Revenue Management, Màrqueting Digital i Customer Experience.  
• Gestió de Projectes Turístics, Màrqueting i Intel·ligència Emocional.  
• Disseny i l'Art del Jardí.  
• Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals.  
• Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut. 
• Percepció i Representació d'Espais Experiencials.  

• Disseny d'Espais Experiencials. 
4. Aprovar la modificació dels títols de diploma de postgrau següents: 

• Diploma de Postgrau en Disseny de Producte: Ideació, Validació i Producció, que passa a denominar-se 
diploma de Postgrau en Autoproducció: Ideació i Validació de Producte. 
• Diploma de Postgrau en Edició de Producte, que passa a denominar-se diploma de Postgrau en 
Autoproducció: Edició i Comercialització de Producte. 
• Diploma de Postgrau en Iniciació Professional de l'Empresa, que passa a denominar-se diploma de Postgrau 

en Gestió Empresarial. 
5. Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels punts primer, 

segon, tercer i quart d’aquest acord. 
6. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 

Acord 16/2020, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
Atesa la petició de creació de títols de grau i després de revisada la documentació justificativa corresponent que 
acredita que les propostes reuneixen els requisits exigits per la UAB per a la creació d'aquest tipus de títols. . 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
Vist el que disposa l’article 64.e dels Estatus de la UAB sobre la creació de títols universitaris oficials. 
Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
Vist l’article 88.b de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vist l’article 29.1.b del Reglament de funcionament i organització del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord  pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB de 30 de setembre, el qual estableix: PRIMER. Aprovar 

la creació del títol de grau següent: Ciència, Tecnologia i Humanitats.  SEGON. Elevar l'aprovació de la creació del 
títol de grau al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar a la vicerectora de 

Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment dels acords primer i segon. QUART. Comunicar els 
presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
los efectius. 
Atesa la proposta de la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat. 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic 
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Per tot això, a la vista de les consideracions i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S'acorda: 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
1. Aprovar la creació del títol de grau en Ciència, Tecnologia i Humanitats. 
2. Encarregar la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment del punt primer 
d’aquest acord. 
3. Comunicar el present acord a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 

  
 
Acord 17/2020, de 7 d’octubre, de la Comissió Acadèmica del Consell Social 
 
Exposició de motius  

Vist l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
Vista la Normativa sobre règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB, aprovada pel Ple 

del Consell Social el dia 20 de juny de 2011. 
Vist l’article 10 de l’esmentada normativa sobre règim de permanència, que estableix que la Universitat elaborarà 
informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els elevarà al Consell Social. 
Vist l’article 29.2.b del Reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
Vist l’acord 2/2013 pres per la Comissió Acadèmica del Consell Social reunida el 12 de febrer, en virtut del qual 
s’aprova el model d’informe anual al Consell Social sobre l’aplicació de la normativa de règim de permanència als 
estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 

Vist que, en el marc de l’exposat en el paràgraf anterior, es rep l’informe integrat anual (document 1) sobre l’aplicació 
de la normativa de règim de permanència als estudis oficials de grau i màster de la UAB el 20 de juny de 2011. 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda: 
 

La Comissió Acadèmica es dóna per assabentada de l’informe anual sobre l’aplicació, al curs 2019/2020, de la 
normativa del règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster de la UAB aprovada el 20 de juny de 
2011. 
 
 
 

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

 
 Acord 69/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
S'acorda : 
 
 Aprovar l’acta de la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el dia 10 de juliol de 2020. 

  
 

Acord 70/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 71/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 8 de juliol, pel qual s’acorda 
aprovar els Preus del estudis propis de la UAB i l’Adequació de determinats preus regulats pel Decret que fixa els 
preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i preus per altres serveis per al 

curs acadèmic 2019-2020. 
 
Vista la sol·licitud de la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat en relació a la proposta de disminució 
excepcional del preu mínim del, pel curs acadèmic 2019-2020, del Diploma de Postgrau en Economia Social i 
Solidària: Desenvolupament Local, Transformació Social i Cooperativisme (document 1). 
 

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

 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S'acorda  
 

    Aprovar la disminució excepcional del preu mínim del crèdit, pel curs acadèmic 2019-2020, del diploma de 
postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Transformació Social i Cooperativisme, que es fixa 
en 11,2 euros/crèdit. 
 
    El pressupost per al curs acadèmic 2019-2020 del diploma de postgrau indicat en el punt primer d’aquest acord 
ha d’ajustar les partides de despeses de forma justa i coherent amb l’excepcionalitat autoritzada i garantir que 

l’estudi sigui autofinançable. 
 
    Comunicar aquest acord a la vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat i a la vicegerent d’Ordenació 
Acadèmica de la UAB, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
  

  
Acord 72/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

  
Exposició de motius 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència d’Ordenació Acadèmica en relació a les tarifes del programa UAB 
Barcelona Summer School corresponents al curs 2020-2021 . 
 
Atès l’article 89 apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 

 
Atès l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
 S'acorda : 

 
    Aprovar les tarifes del programa UAB Barcelona Summer School corresponents al curs 2020-2021, d’acord amb 
el que consta en el document 1. 
 
    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica i al cap de l’Àrea d’Afers Acadèmics, per tal que 
es duguin a terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 
 

  
Acord 73/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 37/2020 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social reunida el 15 de maig de 2020, en virtut 
del qual s’aproven les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2020-2021. 

 
Vista la proposta presentada per la vicegerència d’Ordenació Acadèmica de la UAB de modificació de les tarifes del 
Servei de Llengües de la UAB per al curs 2020-2021 aprovades en l’acord CE 37/2020 (document 1), i les tarifes 
resultants de l’aplicació de la modificació esmentada (document 2). 
 
Atès l’article 89.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Atès l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Atesos els articles 15.6 i 28.3.c del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions i documentació continguda en la part expositiva,  
 

S'acorda : 
 

    Aprovar la modificació de les tarifes del Servei de Llengües de la UAB per al curs 2020-2021 d’acord amb que 
consta en el document 1 i l’actualització del document 2 aprovat en acord CE 37/2020, de 15 de maig, d’acord amb 
el que consta en el document 2. 
 
    Comunicar aquest acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, als efectes de les gestions que siguin oportunes. 
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Acord 74/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la doctora Maria Fàtima Bosch Tubert dirigida al vicerector de Recerca i 
Transferència de la UAB en relació amb la participació de la UAB en una empresa “TELOMERE THERAPEUTICS, S.L.” 
dedicada al desenvolupament d’una teràpia gènica amb TERT principalment pel tractament de la fibrosis pulmonar.  

 
Atès l’informe de l’Oficina de Valorització i Patents sobre l’objecte a transferir i la seva protecció, així com l’adequació 
per a ser transferit a “TELOMERE THERAPEUTICS, S.L.”  (document 1 – document confidencial disponible a la 
Secretaria Tècnica del Consell Social-). 
 

Vistos els articles 95 i següents de la Normativa de la UAB en matèria d’investigació, aprovada per Acord del Consell 
de Govern de 30 de gener de 2020. 

 
Vist l'article 41.2 lletra g) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en relació amb el foment de la transferència de coneixements de les Universitats en 
el sistema productiu i de les empreses i l'article 185 dels Estatuts de la UAB, sobre la creació d’empreses de base 
tecnològica a partir de l’activitat científica de la Universitat. 
 
 Atès l’informe preliminar del comitè ad hoc de 4 de setembre de 2020 (document 2 – document confidencial 

disponible a la Secretaria Tècnica del Consell Social -). 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
 

Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’aprova 
el següent: PRIMER. Autoritzar, d’acord amb la part expositiva dels presents acords, el reconeixement de l’empresa 
“TELOMERE THERAPEUTICS, S.L” com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
i aprovar la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’esmentada empresa de 
base tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes 
establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc (ANNEX 2 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-
), reconeixent-ne a TELOMERE THERAPEUTICS, S.L. la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. SEGON. Aprovar la participació de la UAB el 5 per 100 del capital social de l’empresa, que 
suposa una aportació màxima de 242,45 euros, tot i que inicialment es subscriurà el 6,45 per 100 del capital social 
de la companyia. TERCER. Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei 
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, 
la naturalesa de base tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què 
es fa esment a la part expositiva d’aquests acords són adequades. QUART. Autoritzar la rectora o persona en qui 
delegui perquè, en nom i representació de la Universitat Autònoma de Barcelona, realitzi els actes següents: a) 

Formalitzar el contracte entre socis, el contracte de transferència de tecnologia i l’aprovació dels estatuts 
corresponents, un cop confirmada la seva adequació jurídica i completada la tramitació interna de la Universitat 
Autònoma de Barcelona que en cada cas correspongui; b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona als diferents òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en 
qualitat de substituts a les reunions dels òrgans socials; i c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o 
entitat, pública o privada que siguin necessàries per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les 

actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que disposa el present acord. CINQUÈ. Condicionar suspensivament 
els l’efectivitat de tots els acords anteriors a l’aprovació per part del Consell Social de l’informe favorable a aquesta 
proposta de participació en l’empresa TELOMERE THERAPEUTICS, S.L. SISÈ. Encarregar al vicerector de Recerca i 
de Transferència l’execució i el seguiment dels acords anteriors. En particular se li encarrega que informi al Consell 
de Govern sobre el desenvolupament de l’empresa TELOMERE THERAPEUTICS, S.L.”  en el termini d’un any 
aproximadament. SISÈ. Comunicar els presents acords al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius i per tal que faci la difusió oportuna. 

 
 Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S’acorda : 
 
    Autoritzar, d’acord amb la part expositiva del present acord, el reconeixement de l’empresa Telomere 

Therapeutics, S.L com empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i aprovar la 
participació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el capital social de l’esmentada empresa de base 
tecnològica, a través d’una entitat instrumental creada amb aquesta finalitat (UABFIRMS, S.L.), en els termes 
establerts a l’informe preliminar sobre la proposta emesa pel comitè ad-hoc (document 2), reconeixent-ne a 
Telomere TherapeuticS, S.L. la condició d’empresa de base tecnològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

    Aprovar la participació de la UAB el 5 per 100 del capital social de l’empresa, que suposa una aportació màxima 
de 242,45 euros, tot i que inicialment es subscriurà el 6,45 per 100 del capital social de la companyia. 
 
    Certificar, d’acord amb el que estableix la Disposició Addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la naturalesa de base 

tecnològica de l’empresa, així com que les contraprestacions a favor de la Universitat a què es fa esment a la part 
expositiva d’aquests acords són adequades. 

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

 
                b) Designar i nomenar, si s’escau, els representants de la Universitat Autònoma de Barcelona als diferents 
òrgans de la societat, així com les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts a les reunions dels òrgans 
socials. 
 
                c) Comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o entitat, pública o privada que siguin necessàries 

per a la formalització d’aquest acord i, en general, realitzar les actuacions pertinents per tal de fer efectiu el que 
disposa el present acord. 
 
    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l’execució i el seguiment dels punts 1, 2, 3 i 4 d’aquest 
acord. En particular se li encarrega que informi al Consell Social sobre el desenvolupament de l’empresa Telomere 
Therapeutics, S.L.”  en el termini d’un any aproximadament. 
 

    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-
lo efectiu i per tal que faci la difusió oportuna. 
 
 
Acord 75/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència en relació amb la ratificació del contracte de cessió 
de drets de propietat intel·lectual i industrial formalitzat el 13 de juliol de 2020 entre, d’una part, Young Foundation, 
l’Institut Català d’Avaluaió de Polítiques Públiques, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat Politècnica 
de Catalunya en qualitat de cedents i, d’altra banda, Novact – Institut Internacional per l’Acció Noviolenta, en qualitat 
de cessionari, en relació al Projecte B-MINICODE Combined guaranteed mínimum income and active social policies 

in deprived urban areas of Barcelona, en els termes del document 1 –document confidencial disponible a la Secretaria 
Tècnica del Consell Social-, en el qual la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta l’autoria sobre les creacions 
identificades a l’Annex IV de l’esmentat document.   
 
Vist l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vistos els articles 204.1 i 206.2.c) dels Estatuts de la UAB, que qualifiquen els drets de propietat immaterial de la 

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

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

 Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’aprova 
el següent: PRIMER. Ratificar la signatura del contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual i industrial 
formalitzat el 13 de juliol de 2020 entre, d’una part, Young Foundation, l’Institut Català d’Avaluaió de Polítiques 
Públiques, la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universitat Politècnica de Catalunya en qualitat de cedents i, 
d’altra banda, Novact – Institut Internacional per l’Acció No Violent, en qualitat de cessionari, en relació al Projecte 
B-MINICODE Combined guaranteed mínimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona, 

en els termes del document 1 –DOCUMENT CONFIDENCIAL-, en el qual la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta 
l’autoria sobre les creacions identificades a l’Annex IV de l’esmentat document.  SEGON. Elevar al Consell Social el 
present acord, per tal que exerceixi les seves competències. TERCER. Encarregar al Vicerector de Recreca i de 
Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. QUART. Comunicar els presents acords al 
vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 

Informar favorablement al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Ratificar la signatura del contracte de cessió de drets de propietat intel·lectual i industrial formalitzat el 13 de 
juliol de 2020 entre, d’una part, Young Foundation, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i la Universitat Politècnica de Catalunya en qualitat de cedents i, d’altra banda, Novact – 
Institut Internacional per l’Acció Noviolenta, en qualitat de cessionari, en relació al Projecte B-MINICODE Combined 

guaranteed mínimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona, en els termes que 
consten en el document 1, en el qual la Universitat Autònoma de Barcelona ostenta l’autoria sobre les creacions 
identificades a l’Annex IV de l’esmentat document. 
 
    Encarregar al Vicerector de Recerca i de Transferència que faci el seguiment de l’acompliment d’aquest acord. 
 
    Comunicar els presents acords al vicegerent de recerca, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-los efectius. 
 
 
Acord 76/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Atès que el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) va ser creat el 8 de novembre de 1988 per la 
Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona sota la forma jurídica de consorci. A efectes 
acadèmics, és un institut adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), mitjançant el Decret de la Generalitat 
de Catalunya número 177/1992, de 4 d’agost. 
 
Atès que el propòsit de l’ICPS ha estat sempre fomentar la recerca en Ciència Política i, en general, en les ciències 

socials, dedicant atenció especial a la formació de joves investigadors i a la promoció de les relacions entre politòlegs 
de Catalunya, Espanya i els d’arreu del món, facilitant l’estada de professors i investigadors catalans en centres i 
universitats estrangeres i la de docents i estudiosos entre nosaltres. 
 
Atès que, des de la seva creació, l’ICPS s’ha convertit en espai de trobada de les diverses universitats catalanes en 
les matèries que li son pròpies, i en centre de referència de Catalunya en matèria de ciències socials a nivell espanyol 
i internacional. D’una banda, els diversos Departaments universitaris de Catalunya en l’àmbit de les diverses ciències 

socials han trobat en l’ICPS el marc adequat de trobada i coincidència, tant per a la recerca com per a la divulgació 
de les seves activitats. Per altra banda, a través de la difusió de les seves publicacions i la realització de tot tipus 

d’activitats acadèmiques, l’ICPS s’ha erigit en el centre de referència de les ciències socials catalanes per a la gran 
majoria de centres de recerca i universitats estrangeres. 
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Atès que els inicials Estatus del Consorci ICPS, aprovats per les dues entitats consorciades l’any 1988, van ser 
modificats l’any 2010, prèvia aprovació dels òrgans de Govern del propi Consorci i ratificats per les dues entitats 
membres. 

 
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local (LRSAL), el 31 de desembre de 2013, va incidir notablement en la regulació dels consorcis, bàsicament, 
mitjançant la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú (LRJPAC). 

 
Atesa la Disposició final segona de la LRSA la qual va afegir una nova Disposició addicional vintena a la LRJPAC que 
establí, entre d’altres, l’obligatorietat de fixar estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit cada 
Consorci, d’acord amb els criteris fixats a la pròpia LRSAL i referits a cada exercici pressupostari, així com d’altres 
requeriments quant al seu règim orgànic, funcional i financer, raó per la qual fou necessària la corresponent 

adaptació estatutària. A aquesta necessitat d’adaptació s’afegí la derivada de l’entrada en vigor, el 18 de setembre 
de 2014, de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 

administrativa, que incorporà diverses previsions referides al dret de separació i dissolució dels consorcis que havien 
de recollir-se en els seus estatuts. 
 
Fruït d’aquestes necessitats d’adaptació a la nova realitat normativa, es va produir la corresponent modificació dels 
Estatuts del Consorci, aprovada inicialment pel seu Consell de Govern en data 20-03-2015, ratificada pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en data 14-05-2015 i pel Ple del Consell Social de la UAB en data 2-06-2016. 
 

Donat que s’ha constatat que, per la seva naturalesa, el funcionament i l’estructura organitzativa de l’ICPS es troben 
molt vinculats a la Universitat a la qual aquest s’adscriu acadèmicament, es fan necessàries determinades 
adaptacions estatutàries adreçades, en essència, a una redistribució funcional i competencial entre els diferents 
òrgans del Consorci. Per afegiment, també s’ha constatat que cal augmentar el nombre de sessions ordinàries anuals 
del Consell de Govern, escurçar el termini d’antelació per a la convocatòria de les sessions i adaptar el contingut del 
text estatutari a les disposicions referents als consorcis del capítol VI del títol II de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 

de règim jurídic del sector públic. 
 
Atès que en sessió de 16 de juliol de 2020 el Consell de Govern de l’ICPS va aprovar la modificació dels articles els 
articles 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 i la Disposició final dels seus 
estatuts (document 1, document 2, document 3 i document 4), en els termes abans indicats. 
 
Vist l’article 88.e) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 
Vist l’article 64.t) dels estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2 del reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’aprova 
el següent: PRIMER. Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 

(ICPS) de 16 de juliol de 2020 pel qual es modificà els articles 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 31, 34 i la Disposició final dels seus estatuts, aprovant un nou text refós dels mateixos, en els termes 
dels annexos Document 3 i document 4). SEGON. Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució 
i el seguiment d’aquests acords. TERCER. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 
competències. QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les 
mesures necessàries per a fer-los efectius. CINQUÈ. Informar dels presents acords al Consorci Institut de Ciències 

Polítiques i Socials (ICPS). 
 
Atesa la proposta del vicerector de Recerca i de Transferència de la UAB. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda : 

 
Informar favorablement al Ple del Consell social sobre la proposta d'acord següent: 
 
    Ratificar l’acord del Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) de 16 de juliol 
de 2020 pel qual es modificà els articles 1, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 i 
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la Disposició final dels seus estatuts, aprovant un nou text refós dels mateixos, d’acord amb el que consta en el 
document 3 i el document 4. 
 

    Encarregar al vicerector de Recerca i de Transferència l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 
fer-lo efectiu. 
 
    Informar dels presents acords al Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS). 

 
 
Acord 77/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vist l’acord CE 130/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 13 de desembre, en virtut del qual 

s’acorden les tarifes de l’any 2020 de diferents Serveis Cientificotècnics de la UAB, un d’ells el Servei de Cultius 
Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria. 
 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a la modificació de les tarifes de l’any 2020 
del Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria aprovades en acord CE 130/2019 (document 1) 
i les tarifes resultants de l’aplicació de la modificació esmentada (document 2). 
 

Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S’acorda : 
 
    Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2020 del Servei Científicotècnic Servei de Cultius Cel·lulars, 
Producció d'Anticossos i Citometria, d’acord amb el que consta en el document 1 i l’actualització del document 4 
aprovat en acord CE 130/2019, de 13 de desembre, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 

a fer-lo efectiu. 
 
  
Acord 78/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a l’aprovació de les tarifes de l’any 2020 del 
Laboratori de Prestació de Serveis Plataforma IBISBA-Biotecnologia Industrial (Plataforma IBISBA-UAB). 
 
Vist l’article 89, apartat i, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda : 
 
    Aprovar les tarifes per a l’any 2020 del Laboratori de Prestació de Serveis Plataforma IBISBA-Biotecnologia 
Industrial (Plataforma IBISBA-UAB), d’acord amb el que consta en el document 1. 

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

a fer-lo efectiu. 
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Acord 79/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord CE 131/2019 pres per la Comissió Econòmica del Consell Social de 13 de desembre, en virtut del qual 
s’acorden les tarifes de l’any 2020 de diferents Laboratoris de Prestació de Serveis de la UAB, un d’ells la Unidad de 
Producción de Vectores (UPV). 

 
Vista la proposta presentada per la Vicegerència de Recerca, en relació a la modificació de les tarifes de l’any 2020 
de la Unidad de Producción de Vectores (UPV)aprovades en acord CE 131/2019 (document 1) i les tarifes resultants 
de l’aplicació de la modificació esmentada (document 2). 
 

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

Vist l’article 28.3 apartat c, del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, 
 
S’acorda : 
 
    Aprovar la modificació de les tarifes per a l’any 2020 de la Unidad de Producción de Vectores (UPV), d’acord amb 

el que consta en el document 1 i l’actualització del document 26 aprovat en acord CE 131/2019, de 13 de desembre, 
d’acord amb el que consta en el document 2. 
 
    Comunicar el present acord al vicegerent de Recerca, per tal que es duguin a terme les mesures necessàries per 
a fer-lo efectiu. 
 

  
Acord 80/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’informe dels comptes anuals agregats de l’exercici 2019 elaborat per l’empresa d’auditoria externa Faura-
Casas Auditors Consultors, S.L . 

 
Atès l’article 28.4.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’informe de comptes anuals agregats de la UAB 
corresponent a l’exercici 2019 per a la seva informació i anàlisi, 
 
Acord : 

 
    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent 
a l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
    Presentar al Ple del Consell Social l’informe de comptes anuals agregats de la UAB corresponent a l’exercici 2019 
per a la seva informació. 

 
  
Acord 81/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 

Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
 Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la Fundació Privada Parc de Recerca UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 18 

de juny de 2020 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda : 
 

Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Parc de Recerca UAB, d’acord amb el que consta al 
document 1. 

 
    Comunicar aquest acord al director general de la Fundació Parc de Recerca UAB, al vicerector d’Economia i de 

Campus, al gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB. 
 
  
Acord 82/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la UAB-Firms, SL han estat aprovats per la Junta General d’Accionistes de l’entitat reunida el 15 de juny de 
2020 (document 1 i document 2). 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S'acorda  : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 

patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB UAB-Firms, 
SL, d’acord amb el que consta al document 2. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 

   
Acord 83/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 

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

 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la Fundació Hospital Clínic Veterinari han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 17 de 
juliol de 2020 (document 1). 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis de patrimoni net i la memòria econòmica corresponents 
a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació Hospital Clínic Veterinari, d’acord amb el que consta al 
document 1. 
 

    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
  
Acord 84/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2019 de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona han estat aprovats en la 
reunió del Patronat de la Fundació de 29 de juliol de 2020 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
 S’acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat 

dependent de la UAB Fundació Universitat  Autònoma de Barcelona, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
  

Acord 85/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

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

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2019 de la Fundació Alumni UAB han estat aprovats en la reunió del Patronat de la 
Fundació de 6 de juliol de 2020 (document 1). 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Alumni UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 

    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB, a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada i a la directora de la Fundació Alumni UAB. 

 
  
Acord 86/2020, de  9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 

4/2007, de 12 d’abril. 
 
Vist l’article 89.e de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 

Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, i la memòria econòmica de l’exercici 
2019 de la Fundació Autònoma Solidària han estat aprovats en la reunió del Patronat de la Fundació de 13 de juliol 
de 2020 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
 S’acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 
 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat dependent de la UAB Fundació 

Autònoma Solidària, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 
 
 

Acord 87/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 14.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 
4/2007, de 12 d’abril. 
 

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

Vist l’article 123 dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.2.e del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
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Vist que el balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectius i la 
memòria econòmica de l’exercici 2019 de la Fundació Salut i Envelliment han estat aprovats en la reunió del Patronat 
de la Fundació de 15 de juliol de 2020 (document 1). 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 
Informar favorablement el Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
    Aprovar el balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconegudes, l’estat de canvis en el 
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria econòmica corresponents a l’exercici 2019 de l’entitat 
dependent de la UAB Fundació Salut i Envelliment UAB, d’acord amb el que consta al document 1. 
 

    Comunicar aquest acord al vicerector d’Economia i de Campus, al gerent, a la vicegerent de l’àmbit econòmic de 
la UAB i a l’Adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Continuada. 

 
  
Acord 88/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’acord PLE 74/2018 pres pel Ple del Consell Social reunit el 19 de desembre, en virtut del qual s’aprova informar 

favorablement el Ple del Consell Social sobre l’aprovació del pressupost de la UAB per a l’exercici 2019. 
 
Vist l’acord PLE 73/2019 pres pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut del qual s’aprova el 
document “Criteris bàsics de la pròrroga del pressupost UAB 2019 fins a l’aprovació del pressupost UAB 2020”. 
 
Vist l’acord PLE 09/2020 pres pel Ple del Consell Social extraordinari en data 25 de març de 2020 en virtut del qual 

s’acorda: 1)Aprovar  la  modificació  dels  “Criteris  bàsics  de  la  pròrroga  del  pressupost  UAB  2019 fins a 
l’aprovació del pressupost UAB 2020”, d’acord amb el que consta en el document 1; 2)Encarregar  al  vicerector  
d’Economia  i  de  Campus  l'execució  i  el  seguiment  d’aquests acords; 3)Comunicar  al  vicerector  d’Economia  
i  de  Campus  i  al  gerent  de  la  UAB  el  present acord. 
 
Atesa la situació econòmica que afecta a tot el país i també a les universitats i que, en el marc de la normativa 
estatal i autonòmica d’aplicació, és del tot imprescindible l’assoliment de l’equilibri del pressupost. 

 
Vist l’informe sobre el seguiment de l’execució del Pressupost de la UAB de l’exercici 2020 presentat per la Gerència. 
 
Vist l’article 89.d) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, en relació a les funcions 
econòmiques, pressupostàries i patrimonials del Consell Social. 
 
Vist l’article 123.1) dels Estatuts de la UAB. 

 
Vist l’article 28.3.g) del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 

 
    La Comissió Econòmica es dóna per assabentada del seguiment de l’execució del pressupost de la UAB de l’exercici 
2020. 
 
    Presentar al Ple del Consell Social la informació sobre el seguiment del pressupost 2020 de la UAB, d’acord amb 
el que consta en el punt primer d’aquest acord. 
 

  
Acord 89/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Gerència de la UAB en relació a la proposta de modificacions de crèdit del 
pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2020 . 
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Vist l’article 89.g de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 

Vist l’article 28.2.b del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda : 
 

    Aprovar les modificacions de crèdit del pressupost de la UAB a 15 de setembre de 2020, d’acord amb el que 
consta en el document 1. 
 
    Comunicar aquest acord al Gerent i a la vicegerent de l’àmbit econòmic de la UAB, per tal que es duguin a terme 
les mesures necessàries per a fer-lo efectiu. 

 
  

Acord 90/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Atès que l’empresa d’auditoria externa, amb caràcter anual i com a part de l’auditoria dels comptes anuals de la 
UAB, realitza un Informe de Suggeriments en la que es recullen recomanacions fruït d’aspectes identificats en el 
decurs de la tasca d’auditoria, que poden fer referència a diferents àmbits de la UAB i respecte els quals la Universitat 

emet els seus comentaris o al·legacions, a efectes que siguin incorporats en la versió final de l’Informe de 
Suggeriments. 
 
Atès que l’empresa d’auditoria externa ha fet arribar al Consell Social de la UAB l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2019 . 
 

Atès que han estat recollits els comentaris i/o al·legacions per part de la UAB en l’Informe de Suggeriments de 
l’exercici 2019. 
 
Vist l’article 28.4.c del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, es presenta l’Informe de Suggeriments de l’exercici 2019 per 
a la seva informació i anàlisi, 

 
S’acorda : 
 
    La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada de l’Informe de Suggeriments corresponent a 
l’exercici 2019, d’acord amb el que consta en el document 1. 
 
    Posar a disposició del gerent de la UAB l’Informe de Suggeriments corresponent a l’exercici 2019, als efectes de 

les gestions que siguin oportunes. 
 
 
Acord 91/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 

 
Vistos l’article 89.k) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; l’article 29 del decret legislatiu 
1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya; 
els articles 72 a 81 del decret 323/1983, de 14 de juliol, del reglament del patrimoni de Catalunya; els articles 93 i 
137.4 de la llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques; i l’article 207 dels 
Estatuts de la UAB la Universitat Autònoma de Barcelona 
 

Vist que en el marc de la normativa assenyalada en el paràgraf anterior la UAB té concedits diferents convenis 
administratius que documenten dret d’ús privatiu d’espais demanials de la Universitat a favor de les següents 

entitats, segons consta en el document 1: diverses entitats ubicades a espais del Mòdul de Recerca B; Fundació 
Valldor 7; Escola Vitae; VAIC Mobility; Unicampus; i Associació Epona. 
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Atès que en data 14 de març de 2020 es va publicar al BOE el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (en endavant, ‘RD 
463/2020’), el qual va entrar en vigor en el moment de la seva publicació. 

 
Atès que en data 15 de març de 2020 la rectora va difondre una comunicació institucional per la qual ella, junt amb 
l’equip de govern, van acordar la suspensió de tota activitat institucional presencial al campus de Bellaterra. 
 
Atès que aquestes institucions, tot i tenir la possessió formal dels espais l’ús dels quals es van cedir, materialment 
no tenien possibilitat de gaudir dels mateixos. 

 
Atès que la naturalesa jurídica del títol en virtut del qual aquestes entitats gaudien l’ús d’espais (concessional –
legislació patrimonial-) no és el supòsit previst a l’article 34.4 de l’article 34.1 del reial decret-llei 8/2020, de 17 de 
març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (concessions 
administratives). 

 
Atesa la voluntat d’acordar les següents bonificacions en els següents convenis de cessió d’ús d’espais, justificades 

en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió 
privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar activitat presencial al campus: 
 

 Bonificació   

Entitat Concepte Import mensual Estimació menys 
ingressos al 

pressupost 2020 
Diverses entitats 
ubicades a diferents 
espais del Mòdul de 
Recerca B 

Des del 15 de març fins al 11 de maig 
bonificació 20% ( estimació de la reducció 
de les despeses derivada de la reducció de 
serveis de la recepció, climatització i 
neteja) 

 

 
1.882,00 

 
3.513,07 

FUNDACIO VALLDOR 7 Es deixa de cobrar el 100% del cànon 10.959,00 
 

49.315,50 

ESCOLA VITAE 
 

Es deixa de cobrar el 50% del cànon 
 

2.770,85 9.697,96 
 

VAIC MOBILITY Es deixa de cobrar el 100% del cànon 
 

541,67 1.895,83 

UNICAMPUS Es deixa de cobrar el 100% del cànon 488,85 
 

1.710,98 
 

ASSOCIACIÓ EPONA Es deixa de cobrar el 100% del cànon 1.662,70 5.819,45 

Taula 1 
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’aprova 

el següent: PRIMER. Proposar al Consell Social l’aprovació de les següents bonificacions (veure taula 1) en els 

convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions atesa la impossibilitat dels concessionaris 
de gaudir dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de temps en que no es va desenvolupar 
activitat presencial al campus. SEGON. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves 
competències. TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
QUART. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries 
per a fer-los efectius. 

 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  

 
S’acorda : 
 

1. Aprovar les bonificacions següents en els convenis de cessió d’ús d’espais, justificades en l’equilibri de prestacions 
atesa la impossibilitat dels concessionaris de gaudir dels espais objecte de cessió privativa d’ús durant el termini de 
temps en que no es va desenvolupar activitat presencial al campus: 
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 Bonificació   

Entitat Concepte Import mensual Estimació menys 

ingressos al 
pressupost 2020 

Diverses entitats 
ubicades a diferents 
espais del Mòdul de 
Recerca B 

Des del 15 de març fins al 11 de maig 
bonificació 20% ( estimació de la reducció 
de les despeses derivada de la reducció de 
serveis de la recepció, climatització i 
neteja) 

 
1.882,00 

 
3.513,07 

FUNDACIO VALLDOR 7 Es deixa de cobrar el 100% del cànon 10.959,00 
 

49.315,50 

ESCOLA VITAE 
 

Es deixa de cobrar el 50% del cànon 
 

2.770,85 9.697,96 
 

VAIC MOBILITY Es deixa de cobrar el 100% del cànon 

 

541,67 1.895,83 

UNICAMPUS Es deixa de cobrar el 100% del cànon 488,85 
 

1.710,98 
 

ASSOCIACIÓ EPONA Es deixa de cobrar el 100% del cànon 1.662,70 5.819,45 

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

3. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Economia de la UAB, per tal que porti a terme les mesures 
necessàries per a fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 92/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 

 
Atès que VADECITY SL va dissenyar un Projecte denominat ‘SMART BIKING’ consistent en la implantació d’un model 
de mobilitat urbana mitjançant l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport en l’entorn urbà la qual cosa implica el 
desplegament de dispositius d’aparcaments segurs per a bicicletes situats estratègicament a la ciutat, connectats 
en xarxa i operant a través d’una plataforma tecnològica intel·ligent que facilita l’ús de la xarxa d’aparcaments 
segurs per part dels usuaris i els hi ofereix altres serveis de caràcter accessori i complementari. 

 
Atès que en el marc del programa Horizon 2020 el Projecte SMART BIKING va obtenir una subvenció per a 
implementar 500 places d’aparcament segur connectades en xarxa. 
 
 Atès que la UAB, a través del seu Pla de Mobilitat, i més concretament del seu Projecte BiciUAB, treballa activament 
per al foment de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià per a la comunitat universitària, sent la provisió 
d’aparcaments segurs per bicicletes un dels objectius principals. 

 

Atès que en data 19 de desembre de 2018 la UAB i VADECITY, S.L., van formalitzar un conveni de cessió d’ús 
d’espais per destinar-les a places d’aparcament (126 places d’aparcament, en 30 emplaçaments diferents, a raó de 
14 places per emplaçament), de manera gratuïta i per un període de quatre anys .  
 
Atès que la UAB i VADECITY, S.L. han arribat a un acord pel qual la UAB imposi el pagament d’un cànon per l’ús 
dels espais i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a patir d’un determinat 

temps de durada d’estacionament .  
 
Vist l’acord pres en la reunió del Consell de Govern de la UAB el 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’aprova 
el següent: PRIMER. Autoritzar la modificació del conveni de col·laboració per a la implementació del Projecte ‘Smart 
Biking’ – Xarxa d’aparcaments segurs del campus de la UAB per canviar les condicions econòmiques del mateix, en 
el sentit de transformar-lo en onerós per tal que la UAB pugui cobrar un cànon a VADECITY, S.L. per l’ús privatiu 

dels espais de domini públic i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a patir d’un 
determinat temps de durada d’estacionament, en els termes de la minuta que s’adjunta com a document 2. SEGON. 
Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 

públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquests 
acords. TERCER. Elevar al Consell Social el present acord, per tal que exerceixi les seves competències. QUART. 
Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. CINQUÈ. Comunicar els 
presents acords a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
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Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Atesa la proposta del vicerector d’Economia i de Campus. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
 S’acorda : 
 
Informar al Ple del Consell Social sobre la proposta d’acord següent: 

 
    Autoritzar la modificació del conveni de col·laboració per a la implementació del Projecte ‘Smart Biking’ – Xarxa 
d’aparcaments segurs del campus de la UAB per canviar les condicions econòmiques del mateix, en el sentit de 
transformar-lo en onerós per tal que la UAB pugui cobrar un cànon a VADECITY, S.L. per l’ús privatiu dels espais de 
domini públic i, a canvi, VADECITY, S.L. pugui cobrar el preu del serveis als seus usuaris, a patir d’un determinat 

temps de durada d’estacionament, d’acord amb el que consta en el document 2. 
 

    Autoritzar la rectora, o persona en qui delegui, perquè amb les més àmplies facultats pugui signar els documents 
públics i privats que siguin necessaris, amb les clàusules que consideri més adients, per donar compliment a aquest 
acord. 
 
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
    Comunicar el present acord a la vicegerent d’economia, per tal que porti a terme les mesures necessàries per a 

fer-lo efectiu. 
 
 
Acord 93/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Vist els acords del Ple del Consell Social de 21 de febrer de 2017 (acord PLE 07/2017) i de 20 de desembre de 2017 

(acord PLE 89/2017) mitjançant els quals es va aprovar la simplificació del procediment d’aprovació de despeses 
pluriennals pel que fa a l’adjudicació  de contractes administratius  fins a un import màxim de 200.000€. 
 
Vista la relació de de les licitacions amb despesa pluriennal amb un pressupost base de licitació fins a 200.000€ (IVA 
exclòs) corresponents al primer semestre de 2020 (document 1). 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i d’Organització delegada del Consell de Govern de data 23 de setembre 

de 2020, en virtut del qual s’acorda: 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 2020, que s’annexa; SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves 
competències; TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
 S’acorda : 
 
La Comissió Econòmica es dóna per assabentada de la relació de licitacions i pròrrogues pluriennals corresponents 
al primer semestre de 2020 que comporten despesa pluriennal fins a 200.000 euros (IVA exclòs), d’acord amb el 

que consta en el document 1. 
 
 
Acord 94/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la pròrroga de la contractació núm. 53/2016 de servei  de  manteniment  multitècnic  de la Universitat 

Autònoma de  Barcelona (document 1). 
 
Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del 
Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 de desembre de 2019. 
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Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73,2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per 
atendre-les. 

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

estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de 
entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia 
de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 

Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 23 de setembre de 
2020, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent  a la primera 

pròrroga de la contractació número 53/2016 de prestació del servei  de manteniment multitècnic d’edificis, que 
s'annexa; SEGON.   Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. 
Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment 
d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i la documentació continguda en la part expositiva,  
 
S’acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la primera pròrroga de la contractació número 
53/2016 relativa al servei de prestació del servei  de manteniment multitècnic d’edificis de la Universitat Autònoma 

de Barcelona, d’acord amb el que consta en el document 1.   
    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 
    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
 
Acord 95/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist el Certificat del vicerector d’Economia i Campus  d’existència de crèdit suficient per atendre la despesa 
corresponent a la contractació de l’Acord Marc amb expedient 20/25-CSUC d’homologació de proveïdors de solucions 
tecnològiques per la COVID-19 (document 1). 
 

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al Vist el que estableix la base d’execució 
22 del pressupost de la UAB per al 2019, aprovat en sessió plenària del Consell Social, acord PLE 74/2018, de 19 
de desembre de 2018 i l’acord PLE 73/2019 de 10 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 l’article 89.d de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist el que disposa l’article 28.3.g del reglament d’organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
Vist el que disposa  l’article 116.3 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual 

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

de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Vist l’acord pres per la Comissió d’Economia i Organització delegada del Consell de Govern de 23 de setembre de 
2020, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.  Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponent a l’Acord Marc 
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expedient 20/25-CSUC d’homologació de proveïdors de solucions tecnològiques per la COVID-1, que s'annexa; 
SEGON. Elevar aquest acord al  Consell Social  per tal que exerceixi les seves competències; TERCER. Encarregar 
als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests 

acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors i la documentació continguda en la part expositiva,  
 

S’acorda : 
 
    Aprovar la proposta de despeses pluriennals corresponents a la contractació de l’Acord Marc amb expedient 
20/25-CSUC d’homologació de proveïdors de solucions tecnològiques per la COVID-19, d’acord amb el que consta 
en el document 1.     

    Encarregar al vicerector d’Economia i de Campus i la vicegerent de l’Àmbit Econòmic de la UAB l'execució i el 
seguiment d’aquest acord. 

    Comunicar aquest acord a la Unitat de Contractació de la UAB. 
 
 
Acord 96/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

Vist els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

D’acord amb la Resolució EMC/3589/2019, de 23 de desembre, per la qual es dona publicitat al procediment i la 
certificació de la valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del personal docent i investigador funcionari i 
contractat de les universitats públiques catalanes, meritats fins el 31 de desembre de 2019, per a l’assignació de 
les retribucions addicionals. 
 
Vist el Decret 405/2006, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, que en el seu article 7 estableix que 

un cop certificada l'avaluació per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d'assignació al Consell Social. 
 
Atès que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és competent per a 
l'avaluació dels mèrits de gestió del professorat universitari, a través de les seves comissions avaluadores de la 
Comissió d'Avaluació de la Recerca, i que també s’encarrega de notificar el resultat de l’avaluació a les persones 
interessades d’acord amb el procediment establert i comunica a cada universitat les avaluacions favorables 

obtingudes pel professorat respectiu, per tal que el Consell de Govern pugui formular la proposta d’assignació al 
Consell Social. 
 
Ateses les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
gestió del professorat de la UAB . 
 

Vist l’acord pres pel Consell de Govern en la sessió de 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’acorda: PRIMER. 
Assumir la proposta tramesa per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya de complements 
retributius addicionals autonòmics per mèrits de gestió per al personal docent i investigador funcionari i contractat 
de la UAB que han obtingut avaluació positiva, en els termes que es recullen en l’annex.; SEGON. Elevar aquest 
acord al Consell Social per tal que exerceixen les seves competències; TERCER. Comunicar el present acord a l'Àrea 
de Gestió de Persones, per tal que portin a termes les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; QUART. Encarregar 
el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin el seguiment de l'acompliment d'aquest acord. 

 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
S’acorda  : 
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    Aprovar els complements retributius addicionals per mèrits de gestió corresponents a l’avaluació del 2019 d’AQU 
Catalunya, del personal docent i investigador funcionari i contractat de la UAB que ha obtingut avaluació positiva, 
d’acord amb el que consta al document 1. 

 
    Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic i el gerent que facin l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
 

 
Acord 97/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 

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

Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
 
Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 
D’acord amb la Resolució EMC/1831/2018, de 26 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis 
de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari 
i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2018. 

 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB . 
 
 Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 

cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 
 
Vist l’acord pres pel Consell de Govern en la sessió de 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- 
Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que 
han obtingut avaluació positiva, d’acord amb l’annex. ; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva 

aprovació, si escau; QUART.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; CINQUÈ.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que 
faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
Atesa la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, e 

 
S’acorda  : 
 
    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador 
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva per l’estimació d’un recurs d’alçada, d’acord amb el que 
consta al document 1. 

 
    Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de Persones per tal que portin a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 
 
 

Acord 98/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 

Exposició de motius 
 
Vistos els articles 72 i 90 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 64. m dels Estatuts de la UAB. 
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Vist l’article 28.3.d del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

D’acord amb la Resolució EMC/1831/2018, de 26 de juliol, per la qual es dona publicitat al procediment i als terminis 
de presentació de les sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador funcionari 
i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2018. 
 
Vistes les certificacions emeses per AQU Catalunya referents als complements retributius autonòmics per mèrits de 
recerca del professorat de la UAB (document 1). 

 
 Vist el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya, en el seu article 7 estableix que un 
cop certificada l’avaluació per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ho traslladarà al 
Consell de Govern per tal que pugui formular la proposta d’assignació al Consell Social. 

 
Vist l’acord pres pel Consell de Govern en la sessió de 30 de setembre de 2020, en virtut del qual s’acorda: PRIMER.- 

Donar-se per assabentats i donar per bona la proposta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya de complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del professorat contractat de la UAB que 
han obtingut avaluació positiva, d’acord amb l’annex. ; SEGON.- Elevar aquest acord al Consell Social per a la seva 
aprovació, si escau; QUART.- Comunicar els presents acords a l’Àrea de Gestió de Persones, per tal que portin a 
terme les mesures necessàries per a fer-lo efectiu; CINQUÈ.- Encarregar al Vicerector de Personal Acadèmic que 
faci l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 

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

    Aprovar els complements retributius autonòmics per mèrits de recerca del personal docent i investigador 
contractat de la UAB que han obtingut avaluació positiva, d’acord amb el que consta al document 1. 
 
    Comunicar el present acord a l'Àrea de Gestió de Persones per tal que portin a termes les mesures necessàries 
per a fer-lo efectiu. 
 
    Encarregar el vicerector de Personal Acadèmic que faci l’execució i el seguiment d'aquest acord. 

 
 
Acord 99/2020, de 9 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist el pressupost del Consell Social de la UAB de l’any 2020, que resulta de la pròrroga del pressupost de l’any 

2029, en el marc de la pròrroga del pressupost de la Universitat Autònoma de Barcelona corresponent a l’any 2002. 
 
Vistos els acords PLE 80/2019 i PLE81//2019, presos pel Ple del Consell Social reunit el 10 de desembre, en virtut 
dels quals s’acorden les accions a dur a terme en l’any 2020 en l’àmbit societat-universitat i universitat-empresa del 
Consell Social, dins de les disponibilitats pressupostàries per a aquests àmbits en el marc de la pròrroga 
pressupostària de l’any 2019. 

 
Vist l’acord PLE 31/2020 pres el Ple del Consell Social reunit el 23 de juliol, en virtut del qual s’acorda una reducció 
en les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Consell Social (vocals i presidents/presidentes de 
comissions) i col·laboradors externs en concepte de les participacions en les reunions i actes a distància del Consell 
Social, la UAB i altres entitats, així com dels òrgans de govern de les institucions, organismes i entitats dependents 
de la UAB que es convoquen amb caràcter oficial, en el cas que les reunions es duguin a terme a distància. 
 

Atès que l’any 2020 ha estat marcat per la COVID-19, amb l’estat d’alarma corresponent i situació de confinament. 
 

Prenent en consideració l’acord PLE 31/2020 i que el context de la COvid-19 ha impactat en el desenvolupament de 
determinats projectes a realitzar en l’any 2020. 
 
Atès que, d’acord amb l’exposat en els paràgrafs anteriors, es preveu un romanent en el pressupost del Consell 
Social de l’any 2020 que es pot situar en l’interval comprès entre els 17.000 i 40.000 euros, aproximadament, en 
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funció de com finalment es puguin executar determinats projectes compromesos per al 2020 i de la confirmació final 
en l’execució de les despeses previstes. 
 

Vist el context pressupostari de la UAB en l’any 2020, fortament afectat per la COVID-19, i la voluntat del Consell 
Social en contribuir a pal·liar els efectes d’aquest context. 
 
Vist l’article 98 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.2.j del Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 
 S’acorda  : 
 

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

    Aprovar destinar el romanent pressupostari del Consell Social de la UAB de l’any 2020 a la despesa d'adquisició 
del software pel control de l'aforament dels vestidors del SAF en el marc de la COVID-19, a la despesa per a 
equipaments informàtics per a estudiants de la UAB en el marc de la part de la docència a distància per la COVID-
19 i a la despesa de la campanya informativa als centres docents de la UAB per a l'adopció de mesures preventives 
per la COVID-19. 
      En funció del romanent pressupostari del Consell Social de la UAB de l’any 2020 finalment disponible, es 
destinarà l’import d’aquest a totes o a una part de les despeses assenyalades en el punt primer d’aquest acord. 

 
    Comunicar el present acord al gerent i a la vicegerent d’Economia de la UAB als efectes de les gestions que siguin 
oportunes. 
 
  
Acord 100/2020, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 

 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 
 

Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB, en l’any 2019, va sol·licitar que s’informés sobre els 
Serveis Científico-Tècnics de la UAB, l’aprovació de les tarifes dels quals és competència de l’esmentada Comissió, 
que en l’any 2019 es va tractar aquesta informació en la reunió de la Comissió Econòmica de 20 de maig de 2019 i 
que va quedar convingut disposar de la informació corresponent per a l’any 2020 (document 1). 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
 

S’acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada dels Serveis Científico-Tècnics de la UAB d’acord 
amb el que consta en el document 1. 
 
 

Acord 101/2020, de 23 d’octubre, de la Comissió Econòmica del Consell Social 
 
Exposició de motius 
 
Vist l’article 91 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya. 
 
Vist l’article 28.4. d) del Reglament d’Organització i funcionament del Consell Social de la UAB. 

 
Vist que la Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB va sol·licitar que s’informés sobre els Laboratoris de 

Prestació de Serveis de la UAB, l’aprovació de les tarifes dels quals és competència de l’esmentada Comissió, i que 
la informació disponible consta en el document 1. 
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors,  
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S’acorda : 
 
La Comissió Econòmica del Consell Social es dóna per assabentada dels Laboratoris de Prestació de Serveis de la 

UAB d’acord amb el que consta en el document 1. 
 

 
I.2.3. Comissió Societat-Universitat 

[tornar a l’índex] 

 
Acord 1/2020, de 22 d’octubre, de la Comissió Societat-Universitat del Consell Social 

 
S'acorda : 
 
Aprovar l’acta de la reunió de la Comissió Societat-Universitat del dia 11 de novembre de 2019 

 
 

I.2.4. Comissió Universitat-Empresa 
[tornar a l’índex] 

 

Acord 1/2020, de 19 d’octubre, de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social 
 
S’acorda 
  
Aprovar l'acta de la reunió de la Comissió Universitat-Empresa del Consell Social del dia 11 de novembre de 2019 
 
 

 

I.3. Comissions del Consell de Govern 
 

I.3.1. Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat 
[tornar a l’índex] 

 

  
Acord 003/2020, de 22 d'octubre de 2020 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

ACORDS 
 

Aprovar l'acta de la sessió de 15 d'abril de 2020. 
   

  
Acord 004/2020, de 22 d'octubre de 2020 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del/la vicerector/a d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  

Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 
Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 

 
Vist que la declaració de l’estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel 
coronavirus COVID-19 van portar l’equip de govern a acordar l’adopció de mesures de caràcter excepcional i urgent 
per donar garanties a l’alumnat respecte a la finalització del curs acadèmic 2019-2020. 
 
Vist que la situació de pandèmia impossibilitava la celebració d’una Comissió d’Alumnat i d’Ocupabilitat a temps per 

tal d’aprovar la convocatòria i que aquesta tingués l’efectivitat requerida i durant el curs 2019-2020. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
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ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la Convocatòria especial d’ajuts per a la cessió temporal d’equipament informàtic i de connectivitat 
durant el 2n semestre del curs 2019-20, a causa de la declaració de l’estat d’alarma, per afrontar la situació 
d’emergència sanitària del COVID-19 
4.1. Primera Convocatòria [Document] 
4.2. Segona Convocatòria [Document] 

 
SEGON - Encarregar al/a la vicerector/a d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 

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

  
Acord 005/2020, de 22 d'octubre de 2020 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del/de la vicerector/a d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 

Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 
 
Vist que aquest canvi en el model de la docència pot comportar que hi hagi persones que, per diversos motius, 
puguin tenir problemes per seguir els estudis en aquesta modalitat. 

Vist que es va executar aquesta convocatòria amb caràcter urgent i sense aprovació prèvia per la Comissió d’Alumnat 
i Ocupabilitat, atesa la impossibilitat de celebrar-ne una a temps de què la convocatòria pogués tenir efectivitat en 
el curs 2020-2021. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar de la Convocatòria especial d’ajuts per a la cessió temporal d’equipament informàtic i de 
connectivitat durant el 1r semestre del curs 2020-21, per afrontar la situació d’emergència sanitària del COVID-
19.[Document] 

 
SEGON - Encarregar al/a la vicerector/a d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria d’alumnat, per tal que porti a terme 

les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

   
Acord 006/2020, de 22 d'octubre de 2020 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat. 
  
Atès que el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’alumnat 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, estableix 
la normativa bàsica que ordena les diferents convocatòries d’ajuts de col·laboració amb la UAB. 
 

Vist l’article 8 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, pel què fa a les competències 
de la Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat. 

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

http://www.uab.cat/doc/1-convocatoria-ajuts-cessio-temporal-equipament-informatic-221020
http://www.uab.cat/doc/2-convocatoria-ajuts-cessio-temporal-equipament-informatic-221020
http://www.uab.cat/doc/convocatoria-cessio-equipament-coronavirus-2020-21
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PRIMER.- Aprovar la modificació de la Modificació de la Convocatòria de beques Santander-Progreso per a estudiants 
d'últim curs de grau de la UAB. Curs 2020-2021, que forma part del  Programa d’ajuts a l’estudi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona per al curs 2020-2021.[Document] 

 
SEGON - Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 

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

   
Acord 007/2020, de 22 d'octubre de 2020 , Comissió d'Alumnat i Ocupabilitat 
 

Vista la proposta del vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat. 
 

Vista la necessitat de disposar d’unes bases per a convocar el 18è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a 
projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants en l'aprenentatge 
i en la recerca i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari, per l’any 2021. 
 

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 d’Ocupabilitat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les Bases del 18è Premi Argó.[Document] 

 

SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat l’execució i seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar el present acord a la vicegerent competent en matèria d’estudiants, per tal que porti a terme 
les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

 

I.3.2. Comissió d’Investigació 
[tornar a l’índex] 

  
  
Acord 028/2020, de 14 d'octubre de 2020 , Comissió d'Investigació 
 

Vista la proposta del vicerector de recerca i de transferència. 
Com a principi general, en tots els processos de selecció del personal docent i investigador, la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) prioritza el criteri de l’excel·lència, que cal connectar també amb les polítiques d’igualtat i 

d’integració establertes per la llei i concretades en els diferents Plans d’Igualtat de la pròpia institució. 

L’accés a places de professorat permanent ha d’estar oberta també a aquelles persones que acreditin una trajectòria 
i una vàlua docent i de recerca que pugui tenir un notable impacte positiu en el cas que aquestes persones 
s’incorporin a les plantilles dels departaments de la nostra universitat i en conseqüència es podran prioritzar places 
per procedir a l’estabilització del PDI incorporat per les diverses convocatòries de captació i retenció de talent 
existents a la UAB. 
 
Atès que enguany per els investigadors del programa TALENT s’ha reservat 1 plaça de professor Agregat o TU cal 

fixar les condicions i criteris per a la priorització dels mèrits per l’adjudicació de la mateixa. 
 
Atesa la proposta de criteris de priorització presentada per l’Àrea de Gestió de la Recerca . 
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 30 de gener de 2020 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 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria-santander-progreso-2020-21
http://www.uab.cat/doc/Bases-Premi-Argo-2021
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PRIMER.- Aprovar els criteris de priorització per l’estabilització d’una plaça de professor Agregat o TU dels 
investigadors seleccionats del programa Talent. [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 
 

 
I.3.3. Comissió de Personal Acadèmic 

[tornar a l’índex] 

 

Acord 037/2020, de 5 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprovació de les actes de les sessions de 4 de març i de 27 d'abril de 2020. 
  

  
Acord 038/2020, de 5 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 

docents. 
 
Vist l’article 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 30 

de gener del 2020. 
 
Vist els convenis entre la Universitat Autònoma de Barcelona i les Institucions Sanitàries de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau i de l’Institut Català de la Salut. 

 
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. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 aprovada per Consell de Govern en data 21 de juliol de 2020 i 
publicada en el DOGC de 31 de juliol de 2020. 
 
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 permanent. 
[Document] 
 

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

  

  

http://www.uab.cat/doc/Criteris-prioritzacio-merits-especialment-rellevants-141020
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-concursos-personal-academic-permanent-051020
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Acord 039/2020, de 5 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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

encàrrec del Departament responsable d’universitats, elabora el marc per a un model d’avaluació docent de les 
universitats públiques catalanes, a partir del qual cada Universitat ha d’elaborar un manual propi d’avaluació docent 
del professorat. 
 
Vist l'article 5 de la Guia d’Avaluació de l’Activitat docent del professorat de la UAB, aprovada per l’acord del Consell 
de Govern de 23 de març de 2017 que preveu que la Comissió de Personal Acadèmic es agent de l’avaluació i li 

correspon l’avaluació de l’activitat docent del professorat.  
 
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 debatran els recursos presentats a la resolució de la convocatòria 2020 d’avaluació de 

l’activitat del professorat, els expedients relacionats han pogut ser  consultats a l'espai Nébula: CPA_AAD: reunió 
05-10-2020; en la que cada subcarpeta conté el recurs, la proposta de valoració de la CA o del Responsable Acadèmic 
i la documentació i la corresponent documentació complementària. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Informar desfavorablement el recurs d’alçada presentat per un professor.  

  
SEGON.- Informar desfavorablement el recurs d’alçada presentat per un professor.  
  
TERCER.- Encarregar a la vicerectora de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 040/2020, de 5 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Tenint en compte el contingut dels escrits presentats pel director del Departament de Medicina i Cirurgia 
Animals i pel doctor Xavier Moll Sánchez, acorda, considerar oportuna la convocatòria d’un consell extraordinari del 
departament que valori la concessió o no del vistiplau del departament a la candidatura del doctor Moll a la 

convocatòria de mèrits rellevants per a la priorització de places de professorat permanent; en el cas que la decisió 

al respecte fos negativa, el departament haurà de motivar-la de forma suficient per tal que la Comissió de Personal 
Acadèmic pugui valorar els arguments i prendre-hi una decisió definitiva. 
  
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquests acords 
  
   
Acord 041/2020, de 5 d'octubre de 2020 , 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 30 de gener de 2020, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, 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 docents, 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. 
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Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentats del reconeixement com a col·laboradors docents en les diverses modalitats 

previstes al Reglament de Personal Acadèmic dels professionals [Document]. 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
  

  
Acord 042/2020, de 20 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar les actes de les darreres sessions de 27 de maig, de 9 de juny, de 20 de juliol i 5 d'octubre de 2020. 
  

   
Acord 043/2020, de 20 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Vist l’article 62 i següents de la Llei Orgànica d’Universitats que regula els concursos del personal dels cossos 

docents. 
 
Vist l’article 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. 
 

Vista la secció 2a de la Llei 4/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que regula la contractació 
del personal investigador de caràcter laboral. 
 
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 30 
de gener del 2020. 
 
Vist els convenis entre la Universitat Autònoma de Barcelona i les Institucions Sanitàries de l’Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau i de l’Institut Català de la Salut. 
 

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. 
 
Vista l’oferta pública d’ocupació de l’any 2020 aprovada per Consell de Govern en data 21 de juliol de 2020 i 
publicada en el DOGC de 31 de juliol de 2020. 

 
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 
permanent.[Document] 
 

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

   
  

http://www.uab.cat/doc/Reconeixement-de-colaboradors-051020
http://www.uab.cat/doc/convocatoria-cursos-personal-academic-permanent-201020
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Acord 044/2020, de 20 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

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. 
 

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. 
 
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 30 
de gener del 2020. 

 
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 la convocatòria dels concursos públics per a l’accés a places de professorat temporal. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l'execució i el seguiment d’aquest acord. 
  

   
Acord 045/2020, de 20 d'octubre de 2020 , Comissió de Personal Acadèmic 
 

Atès que en data 29 de juny de 2020 la Comissió de Personal Acadèmic va aprovar la composició de la comissió de 
selecció del concurs d’una plaça de professorat.1 lector del programa Serra Húnter de referència UAB-LE-9070 de 

l’àmbit de Física Atòmica, Molecular i Nuclear de la convocatòria 2020/D/LEM/CL/1. 
 
Vista la necessitat de modificar la composició de la comissió de selecció de l’esmentat concurs.  
 
Vist l’article 18.2 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la 
UAB, aprovada per  Acord de Consell de Govern de 14 de març de 2013, que regula que correspon a la Comissió de 
Personal Acadèmic, per delegació del Consell de Govern, aprovar les convocatòries per a la provisió de places de 

funcionaris dels cossos docents i del personal acadèmic contractat. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
P 
er 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 
 

http://www.uab.cat/doc/convocatoria-cursos-personal-academic-temporal-201020
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Primer.- Aprovar la modificació de la comissió de selecció de la convocatòria amb referència UAB-LE-9070. 
[Document]  
 

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

   
Acord 046/2020, de 20 d'octubre de 2020 , 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 30 de gener de 2020, el qual estableix la regulació dels 
col·laboradors i les col·laboradores de docència, 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 docents, i sense tenir vinculació laboral amb la 

universitat.   

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Donar-se per assabentada del reconeixement com a col·laboradors docents del mes de setembre de 2020 
en les diverses modalitats previstes al Reglament de personal acadèmic. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Personal Acadèmic l’execució i el seguiment d’aquests acords. 
 
 

 

I.3.4. Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
[tornar a l’índex] 

 
  
Acord 018/2020, de 15 d'octubre de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

 

ACORDS 
 

Aprovar les actes de 29 de gener, de 14 de maig, de 9 de juliol i de 21 de setembre de 2020. 
  

   
Acord 019/2020, de 15 d'octubre de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar les assignatures del programa UAB Barcelona Summer School 2021 per poder fer la 
difusió pertinent per a la captació d’estudiants internacionals i de la UAB. 

 
Atès que el programa UAB Barcelona Summer School es consolida com a eina potent d’internacionalització de la 
UAB tant a fora com a casa i entrarà el 2021 en la seva sisena edició. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar les assignatures de la UAB Barcelona Summer School – edició 2021. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

http://www.uab.cat/doc/Modificacio-comissio-lector-fisica-201020
http://www.uab.cat/doc/Informacio-colaboradors-docencia-nomenats-setembre-2020-201020
http://www.uab.cat/doc/Aprovacio-proposstes-assignaturesUAB-BarcelonaSummerSchool-15102020
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TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal 
que porti a terme les mesures necessàries per a fer-los efectius. 
  

   
Acord 020/2020, de 15 d'octubre de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria única Erasmus+ KA103 estudis i UAB Exchange Programme Estudis 
per a estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 ó 120 ECTS amb mobilitats 

al segon semestre del curs 2020/21. 
 
Atès que el programa Erasmus+ KA103 facilita als estudiants matriculats a la nostra universitat l’estada acadèmica 

a una universitat estrangera, així com el posterior reconeixement dels crèdits cursats a l’estranger. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 

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

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria única Erasmus+ KA103 estudis i UAB Exchange Programme Estudis per a 
estudiants matriculats en màsters oficials de 60 ECTS o en màsters oficials de 90 ó 120 ECTS amb mobilitats al 
segon semestre del curs 2020/2021. [Document] 

 

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

  
Acord 021/2020, de 15 d'octubre de 2020 , Comissió de Relacions Internacionals i de Política Lingüística 
 

Vista la proposta del Vicerector de Relacions Internacionals. 

 
Atesa la necessitat d’aprovar la convocatòria del Programa Drac 2021. 
Atès que el programa Drac de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) promou la mobilitat entre estudiants, PAS, PDI i 
formació avançada entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya 
Nord i Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de 
crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la 

utilització i la normalització de la llengua pròpia. 
 
Vist l’article 20 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions de Consell de Govern de la UAB, 
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de 14 de juliol i 27 de setembre de 2016, pel què fa les 
competències de la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar la convocatòria del Programa Drac 2021. [Document] 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Relacions Internacionals l'execució i el seguiment d’aquests acords. 

 
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent competent en matèria de Relacions Internacionals, per tal 

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

  

http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-unica-masters-15102020
http://www.uab.cat/doc/Convocatoria-DRAC-15102020
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II.  Circulars, instruccions  
i altres resolucions d’àmbit general 

 
 
II.1. Instruccions 

[tornar a l’índex] 

 
Instrucció 15/2020 del gerent de la UAB per la qual es fixen els criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. [Document] 

 

 
Instrucció 16/2020 del gerent de la UAB per la qual es fixen el criteris d’aplicació de les mesures recollides a la 
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de 
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
[Document] 

 
 

 
 
III.  Convenis  
 
 
III.1. Cercador de convenis 

[tornar a l’índex] 

 

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

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

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

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

Cercador de convenis de la UAB 
 

 

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

http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_15
http://www.uab.cat/doc/Instruccio_2020_16
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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III.2. Expedients de convenis tancats aquest mes 
[tornar a l’índex] 

 
 

Nom Abast Institucions Data de 
signatura 

H1035-57493-17577-UAB-
ALLREAD-CVC (DI-20)-2020 

UAB-ALLREAD-CVC (DI-20) 
PROJECTE "Intelligent 
reading systems for text in 
video" DOC EN 
INFORMATICA 

ALLREAD MACHINE 
LEARNING TECHNOLOGIES 
S.L., Universitat Autònoma 
de Barcelona, CENTRE DE 
VISIO PER COMPUTADOR 

30/09/2020 

H1035-57433-17537-11944 - 

COT GAIA STRINGARI - DOC EN  
CIENCIA I TECNOLOGIA 
AMBIENTALS-2020 

COT GAIA STRINGARI - DOC 

EN  CIENCIA I TECNOLOGIA 
AMBIENTALS 

UAB, UAB, UNIVERSITÀ DI 

BOLOGNA, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

29/09/2020 

H1035-32062-13662-Conveni de 
col·laboració entre la Xunta de 
Galicia i la UAB per a la docència, 
la investigació i la promoció de la 
llengua, la literatura i la cultura 
gallegues-2020 

Nou conveni de col·laboració 
entre la Xunta de Galicia i la 
UAB per a la docència, la 
investigació i la promoció de 
la llengua, la literatura i la 
cultura gallegues 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, XUNTA DE 
GALICIA 

28/10/2020 

H1035-41514-17219-Conveni de 
col·laboració docent entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona i Reprogenetics Spain, 
SA (Prof. vinculat Carles 

Giménez) (Anys 2020-2023)-
2020 

Establir el marc de 
col·laboració entre la 

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i 
Reprogenetics Spain, S.A. en 

aspectes de col·laboració 
docent 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Reprogenetics 

Spain, S.A. 

27/10/2020 

H1035-57685-17682-UAB-UFRN 
(COT MARILLIA GRAZIELLA 
OLIVEIRA DA SILVA)-2020 

UAB-UFRN (COT MARILLIA 
GRAZIELLA OLIVEIRA DA 
SILVA) DOC EN 
COMUNICACIO 

ESTRATEGICA PUBLICITAT I 
RRPP 

UAB, Universitat Autònoma 
de Barcelona 

23/09/2020 

H1035-57532-17590-Conveni de 
col·laboració entre diverses 
institucions per a la realització de 

la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

per a l'admissió a diferents 
estudis de grau universitari 
(2020)-2020 

Conveni de col·laboració 
entre diverses institucions 
per a la realització de la 

Prova d'Aptitud Personal 

(PAP) per a l'admissió a 
diferents estudis de grau 
universitari (2020) 

Universitat Pompeu Fabra, 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, Fundació 

Universitària 

Balmes.Universitat de Vic-
UCC, UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACION, UdL, 
UNIVERSITAT ROVIRA I 

VIRGILI, Departament 
d'Empresa i Coneixement 

21/10/2020 

H1035-57632-17657-12070 
(UAB-FOMENT CIUTAT SA DI-
20)-2020 

12070 (UAB-FOMENT 
CIUTAT SA DI-20) 
PROJECTE: "Espais educatius 
transnacionals i socialització 

plural de les minories. La 
gestió de la multiculturalitat 

en el Pla de Barris de 
Barcelona". DOC EN Ciència 
Política, Polítiques Públiques 
i Relacions Internacionals 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, Foment de Ciutat 
S.A 

21/10/2020 
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signatura 

H1035-57633-17658-UAB-
CONTROL LIVE DI-2020 

UAB-CONTROL LIVE DI-
2020. PROJECTE: Sensor 
Fusion Techniques for the 
Navigation of Instrumented 
Wheelbeds. DOC 

ENGINYERIA ELECTRONICA I 
TELECOMUNICACIONS  

Universitat Autònoma de 
Barcelona, CONTROL LIVE 
SL 

21/10/2020 

H1035-57615-17654-UAB-
NANOMOL-CSIC (DI-20)-2020 

UAB-NANOMOL-CSIC (DI-
20) PROJECTE: "SINTESIS I 
CARACTERITZACIO DE 
NANOVESICULES COM A 

NOUS SISTEMES DE 

DELIVERY DE 
BIOMOLECULES" DOC EN 
CIENCIA DELS MATERIALS 

AGENCIA ESTATAL CONSEJO 
SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS, NANOMOL 

TECHNOLOGIES SL, 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

20/10/2020 

H1035-35614-15542-Conveni 

marc entre la UAB i la Clínica 
Corachan per establir un marc de 
col·laboració en matèria 
acadèmica, docent i de recerca 
en l'àmbit de les ciències de la 
salut-2020 

a) Promoure les relacions de 

carácter acadèmic i de 
recerca entre la UAB i Clinica 
Corachan en el camp de les 
Ciències de la Salut, 
especialment en les matèries 
de ginecologia, obstetrícia, 
oncología, sense excloure 

qualsevol altre especialitat 
mèdica o quirúrgica que 
Clinica Corachan proposi 

Clínica Corachán, Univesitat 

Autònoma de Barcelona 

19/10/2020 

H1035-18995-10776-Conveni de 
col·laboració docent amb el 
Consorci Corporació Sanitària 

Parc Taulí per als cursos 2017-
18, 2018-19 i 2019-20 (M. 
Guitart)-2017 

Docència al Màster de 
Citogenètica de Miriam 
Guitart Feliubadaló 

Univesitat Autònoma de 
Barcelona, Corporació 
Sanitària Parc Taulí (CSPT) 

12/12/2017 

H1035-57531-17589-UAB-
PEPTOMYC SL (DI MINISTERIO)-

2020 

UAB-PEPTOMYC SL (DI 
MINISTERIO) Projecte: 

"Desarrollo de una 
formulación inyectable de 
Omomyc recombinante y 
caracterización biofísica de 
nuevas variantes de 
Omomyc con características 
mejoradas" DOC EN 

BIOQUIMICA, BIOLOGIA 
MOL·LECULAR I 
BIOMEDICINA 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, PEPTOMYC SL 

09/10/2020 

H1035-57492-17576-UAB-
CARING-VHIR (DI20)-2020 

UAB-CARING-VHIR (DI20) 
PROJECTE "IMPLEMENTACIÓ 

I AVALUACIÓ D'UN NOU 
MODEL D'ATENCIÓ 
INTEGRADA SANITÀRIA I 
SOCIAL PER A PERSONES 
GRANS AMB NECESSITATS 
COMPLEXES" DOC EN 
MEDICINA 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI 
VALL D’HEBRON INSTITUT 
DE RECERCA, CARING WELL, 
S.L., CARING WELL, S.L., 
CARING WELL, S.L., CARING 
WELL, S.L., CARING WELL, 
S.L., CARING WELL, S.L., 

CARING WELL, S.L., CARING 
WELL, S.L., CARING WELL, 
S.L., CARING WELL, S.L., 

CARING WELL, S.L., CARING 
WELL, S.L., CARING WELL, 
S.L., CARING WELL, S.L., 
CARING WELL, S.L., CARING 

06/10/2020 
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WELL, S.L., CARING WELL, 
S.L. 

H1035-57536-17597-UAB-USP 
(COT MATEUS ROZALEM 

ARANHA)-2020 

UAB-USP COT MATEUS 
ROZALEM ARANHA - DOC EN 

MEDICINA 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, UAB 

03/09/2020 

H1035-57490-17574-Novena 
adenda al convenio, de 1 de 
enero de 2011, que regula la 
contribución de la UAB al 
Consorcio CSIC-IRTA-UAB 

"Centre de Recerca 
Agrigenòmica" (CRAG)-2020 

Novena adenda al convenio, 
de 1 de enero de 2011, que 
regula la contribución de la 
UAB al Consorcio CSIC-IRTA-
UAB "Centre de Recerca 

Agrigenòmica" (CRAG) 

Consorcio CSIC-IRTA-UAB 
"Centre de Recerca 
Agrigenòmica" (CRAG), 
Univesitat Autònoma de 
Barcelona 

02/10/2020 

H1035-57491-17575-UAB-
SPRINGER (CE DIABETIS 20-21)-
2020 

UAB-SPRINGER (CE 
DIABETIS 20-21) 4402-1 

DocuSign\, Universitat 
Autònoma de Barcelona 

02/10/2020 

H1035-57450-17543-UAB-
VISUAL-CVC (DI20)-2020 

DI-20 Projecte "Anomaly 
Detection in the Media: 
discovering complex 
behaviour patterns in 
multimedia data" DOC EN 
INFORMATICA 

Universitat Autònoma de 
Barcelona, VISUAL TAGGING 
SERVICES SL, CENTRE DE 
VISIO PER COMPUTADOR 

01/10/2020 

H1035-41469-17173-Conveni 
específic de col·laboració entre la  
UAB i la FAS, de finançament de 
recursos  per evitar la 
discriminació de l'alumnat per 

motius de  discapacitat 
(UNIDISCAT)-2020 

D'acord amb la Resolució 
EMC/2348/2019, de 9 de 
setembre (DOGC núm. 
7960,  16.9.2019), es van 
aprovar les bases 

reguladores dels ajuts a les 
universitats del sistema 
universitari de Catalunya per 
col·laborar en el finançament 
de recursos materials i ajuts 
tècnics i personals a fi de 
contribuir a garantir la 

igualtat d'oportunitats de 
l'alumnat amb discapacitat i 
evitar qualsevol tipus de 
discriminació per motiu de 
discapacitat (UNIDISCAT) i 
d'acord amb la Resolució 
EMC/2446/2019, de 18 de 

setembre (DOGC núm. 

7969,  27.9.2019) es va 
obrir la convocatòria. 
 
La Fundació Autònoma 
Solidària (FAS) es va 

incorporar a la sol·licitud 
formulada per la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB) en el marc d¿aquesta 
convocatòria justificant la 
necessitat de recursos 
tècnics especials i de suport 

o assistència personal. 
 
En data 7 de febrer de 2020 

es va publicar la resolució 
definitiva d¿atorgament de 
l¿esmentada convocatòria, 
havent atorgat una 

Fundació Autònoma Solidària 
(FAS), Univesitat Autònoma 
de Barcelona 

01/10/2020 
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subvenció de 660,66€ per a 
destinar a recursos tècnics 
especials i una subvenció de 
25.113,55€ per a destinar a 
recursos de suport o 

assistència personal 
presentats i establint també 
la necessitat de 
cofinançament per part de la 
universitat d¿aquestes 
despeses, amb un import de 
283,14€ per als recursos 

tècnics especials i de 
10.762,95 € per als recursos 
de suport o assistència 
personal. 
La FAS ha desenvolupat el 
projecte, efectuant també 
les despeses corresponents 

en aquests conceptes; 
també ha gestionat la 
presentació de justificació 
del projecte que es va lliurar 
en data 27 de maig de 2020. 
Adjuntem a continuació un 

conveni que, tal i com va 
tramitar-se l'any passat, 

s'hauria de signar per part 
de la Rectora de la UAB i el 
president de la FAS per 
regular així la situació i que 
la UAB pugui transferir a la 

FAS l'import de la subvenció 
corresponent a les despeses 
realitzades. 
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IV.   Nomenaments  

i cessaments 
 

 
IV.1. Facultats i Escoles  

[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Nomenaments  
 

Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Alexandra Simon Villar 
coordinadora del Màster en Economia i Administració d’Empreses (MEBA) de la Facultat d’Economia i Empresa, amb 
efectes del dia 13 de setembre de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Celia Andreu Sánchez 
vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes del dia 15 de setembre 
de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Alfonso González Quesada 
coordinador d’Estudis del Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb 

efectes del dia 1 de setembre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Belén Monclús Blanco 
coordinadora dels Graus de Comunicació de les Organitzacions i Comunicació Interactiva de la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, amb efectes del dia 1 de juliol de 2020. 

 

Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Marta Bertrán Tarrés degana 
de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 13 d’octubre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Rosalía Gallo Martínez 
coordinadora d’Estudis del Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i del Doble Grau en Administració i 
Direcció d’Empreses (ADE) i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 13 de setembre de 2020. 
 

 

V.2.2. Cessaments  
 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Joaquín Gairín Sallán cessa com a degà 
de la Facultat de Ciències de l’Educació, amb efectes del dia 12 d’octubre de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Anna Fajula Payet cessa com a 

coordinadora del Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Facultat de Ciències de la Comunicació, amb efectes 
del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Joan Poch Serra cessa com a 
coordinador d’Estudis Adjunt del Grau de Geologia de la Facultat de Ciències, amb efectes del dia 31 d’agost de 

2020. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Carlota Menéndez Plans cessa com 
a coordinadora del Grau d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i del Doble Grau d’Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE) i Dret de la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 12 de setembre de 2020. 
 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Miquel Àngel García 
López cessa com a sotscoordinador d’Estudis del Màster en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (MAREB) de 

la Facultat d’Economia i Empresa, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual la senyora M. Dolors Izquierdo 
Tugas cessa com a coordinadora del Doctorat de Producció Animal de la Facultat de Veterinària, amb efectes 8 de 

gener de 2020. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Geoffrey Vito Belligoi 
cessa com a coordinador d’Intercanvis amb l’Europa de l’Est i del Nord, Austràlia, Singapur i Turquia de la Facultat 

de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Emmanuel Jean André 
Doerr cessa com a responsable de les proves de nivell de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del 
dia 31 d’agost de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual la senyora María Carmen Espín 
García cessa com a coordinadora d’Intercanvis amb Taiwan i la Xina de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Takato Shi Hanawa 

cessa com a responsable de l’examen oficial de nivell de Llengua Japonesa (NOKEN) de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Fiona Megan Kelso 
cessa com a sotscoordinadora del Grau en Traducció i Interpretació-Traducció Inversa de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Patricia López García 
cessa com a coordinadora de Pràctiques del Grau de Traducció i d’Interpretació de la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Patricia López García 
cessa com a responsable de Relacions del Liceo Francès de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes 
del dia 31 d’agost de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Irene Masdeu 
Torruella cessa com a coordinadora de Pràctiques del GEAO (XINA) de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, 
amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Roland Keith Pearson 
cessa com a sotscoordinador del Grau en Traducció i Interpretació-Idioma B-Anglès de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jofre Pons I cessa com 
a coordinador d’Intercanvis amb el Brasil i Portugal de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, amb efectes del dia 
31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual la senyora María Guiomar 
Stampa García-Ormaechea cessa com a coordinadora del Servei d’Interpretació de la Facultat de Traducció i 

d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jonathan Walker cessa 
com a coordinador d’Intercanvis amb el Regne Unit, Irlanda, Canadà i EUA de la Facultat de Traducció i 
d’Interpretació, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 29 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Purificación Escobar 
García cessa com a coordinadora del segon curs del Grau d’Infermeria de la Facultat de Medicina, amb efectes del 
dia 31 d’agost de 2020. 
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IV.2. Departaments   
[tornar a l’índex] 

 

IV.2.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 2 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Oriol Ramos Terrades secretari 

del Departament de Ciències de la Computació, amb efectes del dia 15 de setembre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Isabel García Gracia 
secretària del Departament de Sociologia, amb efectes del dia 23 de juliol de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Makiko Fukuda 
sotscoordinadora de Professorat de l’Àmbit de Matèries Instrumentals i Teòriques del Departament de Traducció, 

d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 1 de setembre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Maria Espinet Blanch 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals, amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Asier Ibeas Hernández 

coordinador de doctorat del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes del dia 1 de 
gener de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Jaume Miquel Martorell 
Monserrat vocal i coordinador docent del Departament de Medicina i Cirurgia Animals a la Fundació Hospital Clínic 
Veterinari (FHCV), amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor David Pérez Castrillo 
coordinador del Doctorat IDEA del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 1 de gener 
de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Miquel Àngel Piera Eroles 
coordinador de la Unitat Logística i Aeronàutica del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb 

efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Badia Perpinyà 
directora del Departament de Geografia, amb efectes del dia 20 d’octubre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Roger Bofill Arasa, adscrit al 
Departament de Química, coordinador dels Estudis de Doctorat en Ciència de Materials, amb efectes del dia 1 

d’octubre de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Núria Font Borrás 
coordinadora de la Unitat de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Caballé Vilella secretari 
del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 26 d’octubre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Jordi Mompart Penina 
coordinador del Doctorat en Física del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc Obiols Homs director 

del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 26 d’octubre de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Francesc Pi Vila coordinador 
de Laboratoris Docents i de Promoció del Departament de Física, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 2 d’octubre de 2020, per la qual es nomena el senyor Manel del 
Valle Zafra coordinador de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de 
setembre de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual es nomena el senyor José Luis 
Bourdelande Fernández coordinador de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química, amb efectes 
del dia 1 de setembre de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual es nomena el senyor Aleix Comas 

Vives coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de setembre 
de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual es nomena el senyor Ramón Yáñez 
López coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química, amb efectes del dia 1 de 

setembre de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 12 d’octubre de 2020, per la qual es nomena el senyor Jordi Grau 
Rebollo coordinador d’Intercanvis del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb efectes del dia 15 de 
setembre de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual es nomena la senyora Montserrat 
Farell Ferrer coordinadora de docència de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament 
d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 1 de febrer de 2020. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual es nomena el senyor Xavier Vilà 
Carnicero coordinador de la Unitat de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica del Departament d’Economia i d’Història 
Econòmica, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 22 d’octubre de 2020, per la qual es nomena la senyora Maria 

Aránzazu Uranga del Monte, adscrita al Departament d’Enginyeria Electrònica, coordinadora general del Programa 
de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual es nomena la senyora Maria 
Antonia Martí Escayol coordinadora del Programa Erasmus (IN/OUT) i del Programa de Mobilitat SICUE del 
Departament d’Història Moderna i Contemporània, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual es nomena la senyora Sònia 
Darbra Marges coordinadora del Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual es nomena la senyora Noelia 
Igareda González coordinadora de la Unitat de Filosofia del Dret del Departament de Ciència Política i de Dret 
Públic, amb efectes del dia 1 de gener de 2020. 

 
 

IV.2.2. Cessaments  
 
 

Resolució de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Asier Ibeas Hernández cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes del dia 31 
de desembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Robert Benavente Vidal cessa com a 
secretari del Departament de Ciències de la Computació, amb efectes del dia 14 de setembre de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Inna Kozlova Mikurova cessa com 
a sotscoordinadora de Doctorat del Departament de Traducció, d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb 
efectes del dia 31 d’agost de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Ramon Piqué Huerta cessa com a 
sotscoordinador de Professorat de l’Àmbit de Matèries Instrumentals i Teòriques del Departament de Traducció, 

d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
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Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Edelmira Rosa Badillo Jiménez 
cessa com a cap de la Unitat de Didàctica de la Matemàtica del Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les 
Ciències Experimentals, amb efectes del dia 31 d’agost de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jaume Miquel Martorell Monserrat 
cessa com a vocal del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Núria Font Borrás cessa com a 
coordinadora de l’Àrea de Ciència Política i de l’Administració del Departament de Ciència Política i de Dret Públic, 

amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Carme Miralles Guasch cessa com 
a directora del Departament de Geografia, amb efectes del dia 19 d’octubre de 2020. 
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Eva Maria Pellicer Vilà, adscrita al 
Departament de Física, cessa com a coordinadora de Doctorat en Ciència dels Materials, amb efectes del dia 30 de 

setembre de 2020. 
 
Resolució de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jordi Mompart Penina cessa com a 
coordinador de Doctorat del Departament de Física, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Montserrat Farell Ferrer cessa com 
a secretària del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 25 d’octubre de 2020. 

 
Resolució de la rectora, de 30 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Xavier Vilà Carnicero cessa com a 
director del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del dia 25 d’octubre de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jordi García-Antón 
Aviñó cessa com a coordinador de la Unitat de Química Inorgànica del Departament de Química, amb efectes del 

dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Montserrat López 
Mesas cessa com a coordinadora de la Unitat de Química Analítica del Departament de Química, amb efectes del 
dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Roser Pleixats Rovira 

cessa com a coordinadora de la Unitat de Química Orgànica del Departament de Química, amb efectes del dia 31 
d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Albert Rimola Gibert 
cessa com a coordinador de la Unitat de Química Física del Departament de Química, amb efectes del dia 31 d’agost 
de 2020. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 12 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Virginia Fons 
Renaudón cessa com a coordinadora d’Intercanvis del Departament d’Antropologia Social i Cultural, amb efectes 
del dia 14 de setembre de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Dolors Benaiges 
Massa, adscrita al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, cessa com a coordinadora Toulousse, 

amb efectes 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Xavier Fontich Vicens 
cessa com a coordinador del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de la Llengua i Literatura del Departament 
de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Maria de les Neus 

González Monfort 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 del dia 31 de desembre 

de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Maria de les Neus 
González Monfort cessa com a coordinadora del Màster de Recerca de la Unitat de Didàctica de les Ciències Socials 
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del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Ana Maria Margallo 
González cessa com a coordinadora del Màster de Formació de Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional 
i Ensenyament d’Idiomes, especialitat Català/Castellà del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de 
les Ciències Socials, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Emilee Sarah Moore 

de Luca cessa com a coordinadora del Màster de Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament 
d’Idiomes especialitat Anglès del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jesús David Pérez 

Castrillo cessa com a director del Programa de Doctorat IDEA del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jesús David Pérez 
Castrillo cessa com a coordinador de Doctorat del Departament d’Economia i d’Història Econòmica, amb efectes del 
dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jaume Miquel Martorell 
Monserrat cessa com a coordinador docent del Departament de Medicina i Cirurgia Animals a la Fundació Hospital 

Clínic Veterinari (FHCV), amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Laila Darwich Soliva 
cessa com a responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, 
amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Laila Darwich Soliva 
cessa com a coordinadora de Postgrau del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Montserrat Meneses 
Benítez cessa com a coordinadora de docència del Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb 
efectes del dia 31 de desembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Antoni Morell Pérez 
cessa com a coordinador del Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació del Departament 
de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Maria Antonia Martí 
Escayol cessa com a coordinadora del Programa de Mobilitat SICUE del Departament d’Història Moderna i 

Contemporània, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Maria Antonia Martí 
Escayol cessa com a coordinadora del Programa Erasmus (IN/OUT) del Departament d’Història Moderna i 
Contemporània, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 

Resolució per delegació de la rectora, de 27 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Cynthia Binelli 
Capurro cessa com a coordinadora del Professorat Associat del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut, amb 
efectes del dia 31 d’agost de 2020. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 28 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Jordi García Orellana 
cessa com a coordinador del Grup de Física de Radiacions del Departament de Física, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 

 
Resolució per delegació de la rectora, de 28 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Vicente Méndez López 

cessa com a coordinador d’Intercanvis del Departament de Física, amb efectes del dia 31 de desembre de 2019. 
 
Resolució per delegació de la rectora, de 28 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Vicente Méndez López 
cessa com a coordinador del Grup de Física Estadística del Departament de Física, amb efectes del dia 31 de 
desembre de 2019. 
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Resolució per delegació de la rectora, de 28 d’octubre de 2020, per la qual el senyor Santiago Suriñach 
Cornet cessa com a coordinador del Grup de Física de Materials II del Departament de Física, amb efectes del dia 

31 de desembre de 2019. 
 
 
 

IV.3. Centres d’Estudis i de Recerca (CER)   
[tornar a l’índex] 

 

IV.3.1. Nomenaments  
 
Resolució de la rectora, de 21 d’octubre de 2020, per la qual nomena el senyor Joaquín Gairín Sallán director 
del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzacional (CRiEDO). 
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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 i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 2 d’octubre de 2020, per la 
qual es convoca el procés selectius per al nomenament de professorat de cossos docents, segons es detalla (BOE 

núm. 293, de 6 de novembre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: TU/20/29 
Identificador de la plaça: AAG00447 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Al·lergologia 

Perfil docent: Fisiopatologia i semiologia clínica 
Perfil investigador: Al·lergologia 
Destí: Unitat Docent Vall d’Hebron 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 7 d’octubre de 2020, per la 
qual es convoquen concursos públics per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per 

ocupar places assistencials bàsiques, segons es detalla (DOGC núm. 8264, de 5 de novembre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/457 
Identificador de la plaça: AAG00362 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Cirurgia 

Àrea: Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia plàstica 

Perfil docent: 
Cirurgia plàstica i reparadora i tractament dels 
grans cremats 

Perfil investigador: Cirurgia plàstica i reparador i guariment de ferides 
Destí: Unitat Docent Vall d’Hebron 

 

Número de places: 1 

Referència: AL/20/458 
Identificador de la plaça: AAG00467 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Cirurgia 
Àrea: Traumatologia i ortopèdia 

Especialitat: Traumatologia i ortopèdia 

Perfil docent: 
Medicina i cirurgia I, pràctica clínica assistencial IV. 
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 

Perfil investigador: Patologia del raquis 
Destí: Unitat Docent Vall d’Hebron 

 
Número de places: 1 

Referència: AL/20/459 
Identificador de la plaça: AAG00468 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Cirurgia 
Àrea: Traumatologia i ortopèdia 
Especialitat: Traumatologia i ortopèdia 
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Perfil docent: 
Medicina i cirurgia I, pràctica clínica assistencial IV. 
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 

Perfil investigador: Patologia del genoll 

Destí: Unitat Docent Vall d’Hebron 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/460 
Identificador de la plaça: AAG00478 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: 
Pediatria, Obstetrícia i ginecologia i Medicina 
Preventiva i de la Salut Pública 

Àrea: Pediatria 
Especialitat: Pediatria clínica 
Perfil docent: Neurologia pediàtrica 

Perfil investigador: Neurogenètica i malalties minoritàries 
Destí:  

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/461 
Identificador de la plaça: AAG00491 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 

Especialitat: Aparell digestiu 
Perfil docent: Medicina i cirurgia III (aparell digestiu) 
Perfil investigador: Malaltia inflamatòria intestinal 
Destí: Unitat Docent Germans Trias i Pujol 

 
Número de places: 1 

Referència: AL/20/462 
Identificador de la plaça: AAG00448 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Medicina interna 
Perfil docent: Medicina i cirurgia IV (infeccioses) 

Perfil investigador: Malalties infeccioses 
Destí: Unitat Docent Vall d’Hebron 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/463 
Identificador de la plaça: AAG00482 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Pneumologia 
Perfil docent: Medicina i cirurgia II (aparell respiratori) 
Perfil investigador: Endoscòpia respiratòria 
Destí: Unitat Docent Germans Trias i Pujol 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/464 
Identificador de la plaça: AAG00481 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 
Àrea: Farmacologia 

Especialitat: Farmacologia clínica 
Perfil docent: Farmacologia clínica 

Perfil investigador: Farmacologia clínica 
Destí: Unitat Docent Germans Trias i Pujol 
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Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 7 d’octubre de 2020, per la 
qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral per 
ocupar places assistencials bàsiques, segons es detalla (DOGC núm. 8264, de 5 de novembre de 2020): 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/473 
Identificador de la plaça: AAG00421 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Cirurgia 

Àrea: Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia general i de l’aparell digestiu 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia III: Cirurgia General i Digestiva 
Perfil investigador: Innovació en la cirurgia del càncer de mama 
Destí: Unitat Docent Germans Trias i Pujol 

 
Número de places: 1 

Referència: AL/20/474 
Identificador de la plaça: AAG00420 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Medicina interna 
Perfil docent: Fisiopatologia i semiologia clínica 

Perfil investigador: Malalties autoimmunes 
Destí: Unitat Docent Vall d’Hebron 

 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 7 d’octubre de 
2020, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte 
laboral per ocupar plaça assistencial bàsica, segons es detalla (DOGC núm. 8251, de 21 d’octubre de 2020): 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/452 
Identificador de la plaça: AAG00470 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Cirurgia 
Àrea: Urologia 

Especialitat: Urologia 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia III 
Perfil investigador: Marcadors urinaris en tumor vesical 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/453 

Identificador de la plaça: AAG00472 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Nefrologia 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia III (Nefrologia) 

Perfil investigador: Nefrologia 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/454 
Identificador de la plaça: AAG00445 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Medicina 
Àrea: Radiologia i Medicina Física 

Especialitat: Radiologia i Medicina Física 
Perfil docent: Radiologia i Medicina Física 
Perfil investigador: Radiologia i Medicina Física 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 
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Número de places: 1 
Referència: AL/20/455 
Identificador de la plaça: AAG00426 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Cures intensives 
Perfil docent: Pràcticum IV i V 
Perfil investigador: Cures intensives i simulació Clínica 

Destí: Unitat Docent Sant Pau 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/456 
Identificador de la plaça: AAG00444 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 

Àrea: Medicina 
Especialitat: Geriatria (Medicina interna) 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia III (Geriatria) 
Perfil investigador: Geriatria 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 7 d’octubre de 

2020, per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents universitaris, segons es detalla 
(DOGC núm. 8251, de 21 d’octubre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: TU/20/30 
Identificador de la plaça: AAG00469 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Oncologia mèdica 
Perfil docent: Oncologia mèdica 
Perfil investigador: Oncologia mèdica 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 
Número de places: 1 
Referència: TU/20/31 
Identificador de la plaça: AAG00471 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 

Especialitat: Cardiologia 
Perfil docent: Medicina i cirurgia II (Cardiologia) 
Perfil investigador: Cardiologia 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 
Resolució de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos 

docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 274, de 16 d’octubre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: TU/20/26 
Identificador de la plaça: AAG00376 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Filologia Catalana 

Àrea de coneixement: Filologia catalana 
Perfil docent: Dialectologia catalana 

Perfil investigador: Morfologia dialectal i diacrònica del català 
 

Número de places: 1 
Referència: TU/20/27 
Identificador de la plaça: AAG00465 



BOUAB Núm. 188  -  Octubre / 2020     pàg. 66 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 
Àrea de coneixement: Zoologia 

Perfil docent: Ampliació de zoologia (Grau de Biologia Ambiental) 

Perfil investigador: 
Evolució de la forma d’estructures morfològiques en 
rosegadors i dípters 

 
Resolució de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a places 
d’agregat o agregada en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8249, de 19 d’octubre de 2020): 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/465 
Identificador de la plaça: AAG00473 
Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Comunicació Audiovisual i Publicitat 
Àrea de coneixement: Comunicació audiovisual i publicitat 

Perfil docent: Informatius a ràdio i tv 

Perfil investigador: 
Tendències de programació i formats de ràdio i 
televisió 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/466 
Identificador de la plaça: AAG00455 

Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Àrea de coneixement: Periodisme 
Perfil docent: Polítiques de Comunicació 
Perfil investigador: Polítiques de comunicació per a la societat digital 

 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/467 
Identificador de la plaça: AAG00456 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
Departament: Periodisme i Ciències de la Comunicació 
Àrea de coneixement: Periodisme 
Perfil docent: Periodisme de dades 

Perfil investigador: 
Anàlisi crític del consum i ús de les xarxes socials, 
economia de l’atenció i active media literacy 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/469 
Identificador de la plaça: AAG00463 
Categoria de la plaça: Professor agregat 

Departament: Ciències de la Computació 
Àrea de coneixement: Ciències de la computació i intel·ligència artificial 
Perfil docent: Intel·ligència artificial 
Perfil investigador: Computer vision and Machine learning 

 
Resolució de la rectora i el director general de l’Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell, de 7 d’octubre 

de 2020, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte 
laboral per ocupar places assistencials vinculades a la Corporació Sanitària Parc Taulí, segons es detalla (DOGC núm. 
8257, de 28 d’octubre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/471 
Identificador de la plaça: AAG00484 

Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 

Àrea: Medicina 
Especialitat: Medicina interna 
Perfil docent: Fisiopatologia i semiologia clínica 
Perfil investigador: Medicina interna (malalties autoimmunes) 
Destí: Unitat Docent Parc Taulí 
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Número de places: 1 
Referència: AL/20472 

Identificador de la plaça: AAG00486 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Psiquiatria i Medicina Legal 
Àrea: Psiquiatria 
Especialitat: Psiquiatria 
Perfil docent: Psiquiatria 

Perfil investigador: 
Recerca en neurobiologia dels trastorns afectius i 
d’ansietat, i en neuroimatge en psiquiatria 

Destí: Unitat Docent Parc Taulí 
 
Resolució de la rectora, de 7 d’octubre de 2020, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos 

docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 274, de 16 d’octubre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: CU/20/105 
Identificador de la plaça: ATU00602 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

Departament: 
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 
Salut 

Àrea de coneixement: Metodologia de les Ciències del Coneixement 

Perfil docent: Psicometria 

Perfil investigador: 
Psicometria aplicada a la psicologia de la salut i de 
l’esport 

 
Número de places: 1 
Referència: CU/20/106 

Identificador de la plaça: ATU00649 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia 
Àrea de coneixement: Fisiologia 
Perfil docent: Fisiologia animal i humana 
Perfil investigador: Neuroimmunogastroenterologia 

 

Número de places: 1 
Referència: CU/20/107 
Identificador de la plaça: ATU00727 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Farmacologia, Terapèutica i Toxicologia 
Àrea de coneixement: Farmacologia 
Perfil docent: Farmacologia (Veterinària) 

Perfil investigador: 
Mastòcits com a diana terapèutica antiasmàtica. 
Ciència, regulació i mercat de biosimilars: 
transferència de coneixement / tecnologia 

 
Número de places: 1 
Referència: CU/20/108 

Identificador de la plaça: ATU00498 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Filosofia 
Àrea de coneixement: Història de la Ciència 
Perfil docent: Història de la Medicina 
Perfil investigador: Història de la medicina (Segle XX) 

 

Número de places: 1 
Referència: CU/20/109 

Identificador de la plaça: ATU00714 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Medicina i Cirurgia Animals 
Àrea de coneixement: Medicina i cirurgia animals 
Perfil docent: Medicina i cirurgia animals de companyia I 
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Perfil investigador: 
Medicina interna d’animals de companyia, medicina 
de transfusió 

 

Número de places: 1 
Referència: CU/20/110 
Identificador de la plaça: ATU00557 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 

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

Àrea de coneixement: Traducció i interpretació 
Perfil docent: Història de la traducció 
Perfil investigador: Història de la traducció catalana contemporània 

 
Número de places: 1 

Referència: CU/20/111 
Identificador de la plaça: ATU00674 

Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Sanitat i Anatomia Animal 
Àrea de coneixement: Sanitat animal 
Perfil docent: Sanitat animal, malalties infeccioses 
Perfil investigador: Infeccions endèmiques dels porcs 

 
Número de places: 1 

Referència: CU/20/112 
Identificador de la plaça: ATU00836 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Ciències de la Computació 
Àrea de coneixement: Ciències de la computació i intel·ligència artificial 
Perfil docent: Intel·ligència artificial 

Perfil investigador: Color in computer vision 
 

Número de places: 1 
Referència: CU/20/113 
Identificador de la plaça: ATU00694 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Ciència Animal i dels Aliments 

Àrea de coneixement: Tecnologia dels aliments 
Perfil docent: Tecnologia dels aliments (Grau de Veterinària) 

Perfil investigador: 
Aliments d’origen muscular, tecnologies emergents 
i qualitat 

 
Número de places: 1 
Referència: CU/20/114 

Identificador de la plaça: ATU00691 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Ciència Animal i dels Aliments 
Àrea de coneixement: Producció animal 
Perfil docent: Producció animal; etnologia 

Perfil investigador: 
Producció de llet i biologia de la lactació de petits 

remugants 
 
Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa creu i Sant Pau, de 9 d’octubre de 
2020, per la qual es convoca concurs d’accés a places vinculades de cossos docents universitaris, segons es detalla 
(BOE núm. 277, de 20 d’octubre de 2020): 
 

Número de places: 1 

Referència: TU/20/30 
Identificador de la plaça: AAG00469 

Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Oncologia mèdica 
Perfil docent: Oncologia mèdica 
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Perfil investigador: Oncologia mèdica 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 

Número de places: 1 
Referència: TU/20/31 
Identificador de la plaça: AAG00471 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 

Especialitat: Cardiologia 
Perfil docent: Medicina i Cirurgia II (Cardiologia) 
Perfil investigador: Cardiologia 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 

Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2020, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça de cossos 
docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 292, de 5 de novembre de 2020): 

 
Número de places: 1 
Referència: CU/20/104 
Identificador de la plaça: ATU00062 
Categoria de la plaça: Catedràtic d’Universitat 
Departament: Física 
Àrea de coneixement: Física de la matèria condensada 

Perfil docent: Termodinàmica i física estadística 

Perfil investigador: 
Termodinàmica i física estadística de no equilibri: 
complexitat en sistemes ecològics, dispersions 
magnètiques i transport de calor a la nanoescala 

 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2020, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos 

docents universitaris, segons es detalla (BOE núm. 292, de 5 de novembre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: TU/20/33 
Identificador de la plaça: ATU01002 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

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

Oriental 
Àrea de coneixement: Traducció i interpretació 
Perfil docent: Idioma i traducció C3 (portuguès) 

Perfil investigador: 
Adquisició de competències d’emprenedoria en 
traducció i interpretació: anivellament i 
metodologies d’ensenyament-aprenentatge 

 

Número de places: 1 
Referència: TU/20/34 
Identificador de la plaça: ATU01000 
Categoria de la plaça: Professor titular d’Universitat 

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

Àrea de coneixement: Estudis de l’Àsia Oriental 
Perfil docent: Idioma III: japonès modern 

Perfil investigador: 
Sociolingüística japonesa i pràctiques lingüístiques 
de les comunitats japoneses en contextos 
multilíngües 

 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2020, 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. 8262, de 3 de novembre de 
2020): 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/468 
Identificador de la plaça: AAG00462 
Categoria de la plaça: Professor agregat 
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Departament: Física 
Àrea de coneixement: Física atòmica nuclear i molecular 
Perfil docent: Introducció a la física experimental 

Perfil investigador: Detecció i aplicacions de les radiacions ionitzants 
 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2020, per la qual es convoca concurs públic per a l’accés a una 
plaça de director o directora d’investigació, segons es detalla (DOGC núm. 8262, de 3 de novembre de 2020): 
 

Número de places: 1 

Referència: DIR-INV/20/02 
Categoria de la plaça: Director/a d’Investigació 
Departament: Psiquiatria 
Àrea de coneixement: Psiquiatria 

Perfil investigador: 
Neuroimatge i conducta. Neuroimatge de l’embaràs. 

Neurociència cognitiva 
 

Resolució de la rectora i la directora gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 22 d’octubre de 
2020, per la qual per la qual es convoquen concursos públics per a l’accés a places d’agregat o agregada en règim 
de contracte laboral per ocupar places assistencials bàsiques, segons es detalla (DOGC núm. 8259, de 30 d’octubre 
de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/475 

Identificador de la plaça: AAG00341 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Medicina 
Àrea: Medicina 
Especialitat: Oncologia mèdica 
Perfil docent: Medicina pal·liativa 

Perfil investigador: Medicina pal·liativa 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 
Número de places: 1 
Referència: AL/20/476 
Identificador de la plaça: AAG00442 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 

Departament: Cirurgia 
Àrea: Cirurgia 
Especialitat: Cirurgia general i de l’aparell digestiu 
Perfil docent: Medicina i cirurgia III: cirurgia general i digestiva 
Perfil investigador: Cirurgia esofagogàstrica i metabòlica 
Destí: Unitat Docent Sant Pau 

 

Número de places: 1 
Referència: AL/20/477 
Identificador de la plaça: AAG00443 
Categoria de la plaça: Agregat o agregada 
Departament: Cirurgia 
Àrea: Cirurgia 

Especialitat: Cirurgia plàstica, estètica i reparadora 
Perfil docent: Medicina i cirurgia III. Cirurgia plàstica i reparadora 
Perfil investigador: Microcirurgia reconstructiva 
Destí: Unitat Docent de Sant Pau 

 
Resolució de la rectora, de 22 d’octubre de 2020, per la qual es convoquen concursos públics de promoció 
interna per a l’accés a places de catedràtic en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8258, de 

29 d’octubre de 2020): 
 

Número de places: 1 
Referència: CL/20/33 
Identificador de la plaça: AAG00159 
Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 
Departament: Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 
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Àrea de coneixement: Enginyeria química 
Perfil docent: Enginyeria del procés i producte 
Perfil investigador: Ecologia industrial 

 
Número de places: 1 
Referència: CL/20/34 
Identificador de la plaça: AAG00268 
Categoria de la plaça: Catedràtic laboral 

Departament: 
Psicobiologia i Metodologia de les Ciències de la 

Salut 
Àrea de coneixement: Metodologia de les ciències del comportament 
Perfil docent: Psicometria 

Perfil investigador: 
Psicometria i estadística aplicades a les ciències de 
la salut i del comportament 

 
 

V.1.2. Resolucions  
 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8250, de 20 d’octubre 
de 2020): 

 
Referència: UAB-LE-8010 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental 
Àmbit de coneixement: Llengua alemanya 
Adjudicació: Eduard Bartoll Teixidor 

 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de professorat 
lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8250, de 20 d’octubre 
de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-8015 

Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament: Psicologia Clínica i de la Salut 
Àmbit de coneixement: Personalitat, avaluació i tractament psicològic 
Adjudicació: Albert Feliu Soler 

 
Resolució de la rectora, de 9 d’octubre de 2020, per la qual es fa públic un nomenament de la senyora Maria 

Isabel Pividori Gurgo catedràtica d’universitat del Departament de Química, en l’àrea de coneixement de Química 
Analítica (BOE núm. 277, de 20 d’octubre de 2020). 

 
Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual es fa públic el nomenament del senyor Frank 
Robert Risch com a catedràtic d’Universitat del Departament de Prehistòria en l’àrea de coneixement de Prehistòria 
(DOGC núm. 8252, de 22 d’octubre de 2020). 
 

Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8252, de 22 d’octubre de 2020): 
 

Referència: AL/19/404 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 

Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Estudis de l’Àsia Oriental 

Departament al qual està 
adscrita: 

Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental 

Perfil docent: Gènere i societat de l’Àsia Oriental 
Perfil investigador: Gènere i societat de Xina. Gènere i diàspora xinesa 
Adjudicació: Amelia Sáiz López 
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Resolució de la rectora, de 14 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8252, 
de 22 d’octubre de 2020): 

 
Referència: UAB-LE-7066 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament: Ciències Morfològiques 
Àmbit de coneixement: Anatomia i embriologia humana 

Adjudicació: Judit Marigó Cortés 
 
Resolució de la rectora, de 19 d’octubre de 2020, per la qual es nomena el senyor Vicenç Falcó Ferrer professor 
titular d’Universitat, del Departament de Medicina, a l’àrea de coneixement de medicina, de l’especialitat de medicina 
interna (malalties infeccioses), amb destinació a l’Hospital de la Vall d’Hebron (BOE núm. 287, de 30 d’octubre de 

2020). 
 

Resolució de la rectora, de 20 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8257, 
de 28 d’octubre de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-8018 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 

Departament: Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental 
Àmbit de coneixement: Llenguatge rús 
Adjudicació: Liudmila Navtanovich 

 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de Salut, de 23 d’octubre de 2020, per la 
qual es nomena el senyor Juan Sahuquillo Barris catedràtic d’Universitat del Departament de Cirurgia, a l’àrea de 

coneixement de cirurgia, a l’especialitat de neurocirurgia, amb destinació a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (BOE 
núm. 293, de 6 de novembre de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat lector / Tenure-eligible lecturer en el marc del Pla Serra Húnter, segons es detalla (DOGC núm. 8259, 
de 30 d’octubre de 2020): 
 

Referència: UAB-LE-7069 
Nombre de places: 1 
Categoria: Lector/a / Tenure-eligible lecturer 
Departament: Geologia 
Departament al qual està 
adscrita: 

Paleontologia 

Adjudicació: Marc Furió Bruno 

 
Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8259, de 30 d’octubre de 2020): 
 

Referència: AL/19/352 
Nombre de places: 1 

Categoria: Agregat o agregada 
Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Historia de l’Art 

Departament al qual està 
adscrita: 

Art i Musicologia 

Adjudicació: Antonio Peña Jurado 
 

Resolució de la rectora, de 23 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de catedràtic 
en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8259, de 30 d’octubre de 2020): 

 
Referència: CL/20/29 
Nombre de places: 1 
Categoria: Catedràtic d’universitat laboral 
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Àmbit de coneixement o 
especialitat: 

Ecologia 

Departament al qual està 

adscrita: 
Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Adjudicació: Jordi Martínez Vilalta 
 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 23 d’octubre de 2020, per 
la qual es nomena a la senyora Rosa Maria Bartolomé Comas professora titular d’Universitat del Departament de 
Genètica i Microbiologia, a l’àrea de coneixement de microbiologia, de l’especialitat de microbiologia clínica,  amb 

destinació a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (BOE núm. 293, de 6 de novembre de 2020). 
 
Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 23 d’octubre de 2020, per 
la qual es nomena el senyor Francisco Bosch Albareda professor titular d’Universitat del Departament de Medicina, 
a l’àrea de coneixement de medicina, de l’especialitat d’Hematologia amb destinació a l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron (BOE núm. 293, de 6 de novembre de 2020). 
 

Resolució de la rectora i el director gerent de l’Institut Català de la Salut, de 23 d’octubre de 2020, per 
la qual es nomena el senyor Diego Yeste Fernández professor titular d’Universitat del Departament de Pediatria, 
Obstetrícia y Ginecologia i Medicina Preventiva i Salut Pública, a l’àrea de coneixement de pediatria, de l’especialitat 
de pediatria amb destinació a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (BOE núm. 293, de 6 de novembre de 2020). 
 
Resolució de la rectora, de 29 d’octubre de 2020, per la qual es fa pública l’adjudicació d’una plaça de 
professorat agregat en règim de contracte laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8266, de 9 de novembre de 2020): 

 
Referència: AL/20/442 
Nombre de places: 1 
Categoria: Agregat o agregada 
Àrea de coneixement o 
especialitat: 

Zoologia 

Departament al qual està 
adscrita: 

Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia 

Adjudicació: Anna Soler Membrives 
 
 
 
 

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 28 
d’octubre de 2020, per la qual es dona publicitat a l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis, 

en règim funcionarial i laboral, segons es detalla (DOGC núm. 8263, de 4 de novembre de 2020): 

 
• Personal funcionari: 

 
- 40 places de personal funcionari de subgrup C1 

 
• Personal laboral: 

 
- 6 places del grup professional 1 
- 8 places del grup professional 2 
- 11 places del grup professional 3 

 

V.2.2. Resolucions  
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 2 
d’octubre de 2020, per la qual s’adscriu, amb caràcter definitiu, la senyora Eva Vila Morros com a administradora 
de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, a la plaça L02509, LG1B. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de la rectora, de 2 d’octubre de 2020, 
per la qual es resol la convocatòria de concurs específic, pel torn de trasllat i/o promoció, per a la provisió de 4 
places d’administratiu/va responsable, segons es detalla: 

 
1. Adjudicar la plaça d’administratiu/va responsable (F01395) amb destinació a l’Administració del Servei de 

Llengües al senyor Xavier Cervelló Atanes. 
 

2. Adjudicar la plaça d’administratiu/va responsable (F09923) amb destinació a la Unitat de Mobilitat 
Professional Internacional del Servei d’Ocupabilitat a la senyora Glòria Farré Forrolla 

 
3. Adjudicar la plaça d’administratiu/va responsable (F04283) amb destinació a la Unitat d’Orientació, 

Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat a la senyora Nélida Isabel Carmona Larrosa. 

 
4. Declarar deserta la plaça d’administratiu/iva responsable (F05855) amb destinació a la Unitat d’Orientació, 

Pràctiques i Inserció Laboral del Servei d’Ocupabilitat. 
 
Resolució del gerent, per autorització de la rectora, de 2 d’octubre de 2020, per la qual la senyora Esther 
Ponsà Sánchez cessa com a administradora de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, plaça L02509. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 
d’octubre de 2020, per la qual s’incorpora a la senyora Ester Solà Llunell, laboral indefinida amb contracte fix-
discontinu, com a professora d’idiomes. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 
d’octubre de 2020, per la qual determina la finalització de la permanència en el servei actiu, amb motiu de la seva 
jubilació, de la senyora Candida Casademont Ferrer. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 

d’octubre de 2020, per la qual concedeix, amb caràcter provisional, per un període màxim de 6 mesos, a la senyora 
Maria Teresa Chorda Serrano, funcionària de carrera, adscrita al Departament de Psicobiologia i Metodologia de 
Ciències de la Salut el treball a distància de dilluns a divendres, cinc dies a la setmana, amb efectes del dia 1 
d’octubre de 2020. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 4 
d’octubre de 2020, per la qual deixa sense efectes, el dia 30 de setembre del 2020, el complement personal de 
durada determinada que percebia en concepte d’acumulació de tasques la senyora Montserrat Catafal Benito. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 9 
d’octubre de 2020, per la qual denega la petició de la senyora Maria Àngels Hernández Galera de perllongar la 

permanència en el servei actiu, més enllà del dia 28 de setembre de 2020. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 13 
d’octubre de 2020, per la qual adscriu provisionalment en comissió de serveis, al senyor Francisco Javier Beltran 

Montosa, a la plaça F03231 (A2.23.2), amb destinació a la Biblioteca Ciència i Tecnologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 13 

d’octubre de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Maria Alejandra Campos Salva, 
personal laboral, les funcions compartides de les següents places L00067, L08253 i L08295, de la Oficina de Projectes 
Internacionals. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 13 
d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora Anna Florensa Farré, funcionaria interina del cos tècnic de 
gestió, grup A1, nivell 24.1 i li concedeix l’excedència per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos 

o escala. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 13 
d’octubre de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Núria Gallego González, Gestora 
d’Afers Acadèmics de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació (A1.22.2s), les 

funcions compartides de la plaça F00453 de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i 

Interpretació. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 13 
d’octubre de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Loida Ibars Samaniego Gestora 
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de Serveis de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació (A1.22.2s), les funcions 
compartides de la plaça F00453 de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació.  
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 13 
d’octubre de 2020, per la qual s’encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Ascensión Gómez Molina, 
gestora de Programació Docent de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i Interpretació 
(A1.22.2s), les funcions compartides de la plaça F00453 de la Gestió Acadèmica i de Serveis de la Facultat de 
Traducció i Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 16 
d’octubre de 2020, per la qual es resol el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de cap de la Unitat de 
Dinamització Econòmica Comunitària (escala tècnica – subgrup A1) i es declara la plaça deserta. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 

d’octubre de 2020, per la qual nomena la senyora, Maria Garcia Ramon, funcionaria interina del cos de gestió, 
grup A2, nivell 22.1 i li concedeix l’excedència per incompatibilitat per passar a prestar serveis a un altre cos o 

escala. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual deixa sense efectes el complement personal de durada determinada que percebia 
la senyora Teresa Badia Ricart, per dur a terme temporalment les funcions i les responsabilitats del lloc de treball 
F01965 (A2.23.1) de Gestora Departamental del Departament d’Economia i Història Econòmica de la Facultat 
d’Economia i Empresa. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual deixa sense efectes el complement personal de durada determinada de Rosa Maria 
Marin Moreno per l’encàrrec de funcions i responsabilitats per la IT de la Gestora d’Afers Acadèmics de la Gestió 
Acadèmica i de Serveis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual cessa com a funcionària interina de l’escala administrativa la senyora Ainhoa Real 
Gutiérrez. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual cessa com a funcionari interí de l’escala administrativa el senyor Andreu Marqués 
Cabrera. 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual cessa com a funcionari interí de l’escala administrativa el senyor Pau Vilaseca 
Monforte. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual adscriu en comissió de serveis al senyor Francisco Manuel Gonzalez Caballero, 

funcionari de l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05119 d’administratiu especialista d’intercanvis. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual cessa com a funcionari interí de l’escala administrativa el senyor Daniel Sánchez 
Lladó. 
 

Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 19 
d’octubre de 2020, per la qual s’adscriu en comissió de serveis a la senyora Laia Rodriguez Cobo, funcionari de 
l’escala administrativa, per ocupar la plaça F05115 d’administrativa responsable. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 22 
d’octubre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, al senyor Vicenç Morera Morral, funcionari de 
l’escala de gestió (A2), les funcions per acumulació de tasques del Departament de Dret Públic i Ciències 

Historicojurídiques – Administració de Centre de Dret i de Ciències Polítiques i de Sociologia, fins que s’incorpori el 
titular de la plaça. 

 
Resolució del gerent, per delegació de la rectora, de 28 d’octubre de 2020, per la qual s’atorga la plaça de 
cap de l’Oficina de Contractació Administrativa i Compres, al senyor Roger Casanova de Vilalta. 
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Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per delegació de la rectora, de 28 d’octubre de 2020, 
per la qual: 
 

1. Es declara la plaça de responsable d’Operacions i Sistemes (L00593) deserta 
 

2. S’atorga la plaça de responsable de Comunicacions (L02733) al senyor Sergio Morales Rubio. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 29 
d’octubre de 2020, per la qual adscriu, en comissió de serveis, a la senyora Esther Labrador Agustín, funcionària 

de l’escala de gestió, per ocupar la plaça F01095 (A2, nivell 24.1) a la Unitat de Despeses i Justificacions 
Econòmiques de l’Àrea d’Economia i Finances. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Gestió de Persones, per autorització de signatura de la rectora, de 29 
d’octubre de 2020, per la qual encarrega, amb caràcter provisional, a la senyora Sandra Assens Montull, gestora 

departamental de la Unitat Integrada de Suport Administratiu de Filologia Catalana i Espanyola, l’assumpció de 
funcions del Departament de Filologia Francesa de la Administració de Lletres i Psicologia. 
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